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Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi
internaţional”
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400
Partener 2: Universitatea din Bucuresti

Nr. 10439 din 07.05.2014

Anexa II – Metodologia cadru specifică a Universităţii din București
La nivelul Universității din București deciziile privind toate aspectele legate de implementarea
proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400 - “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în
context interdisciplinar şi internaţional” vor fi aprobate de conducerea Universității din București.
Metodologia specifică pentru selecția grupului țintă elaborată de către Universitatea din
București în calitate de Partener 2 va fi avizată de către Coordonatorul general de

proiect și

managerul de proiect și aprobată de Conducerea Universității din București și constituie anexă la
metodologia cadru generală.
Componența echipei de implementare pentru Proiectul POSDRU/159/1.5/S/132400 - “Tineri
cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional” este
următoarea:
1. Responsabil evaluare științifică doctoranzi, mentor cercetători post-doctorat

și

implementare

activități, coordonator de program – prof. univ. dr. Laurențiu VLAD
2. Evaluator științific domeniu

doctorat sociologie, mentor

pentru cercetători post-doctorat

și

implementare, responsabil domeniu științific sociologie – prof. univ. Poliana ȘTEFĂNESCU
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3. Evaluator științific domeniu doctorat științe ale comunicării, mentor pentru cercetători post-doctorat
și implementare, responsabil domeniu ştiinţific jurnalism și științele comunicării – prof. univ. dr.
Mihai COMAN
4. Evaluator științific domeniu

doctorat psihologie, mentor

pentru cercetători post-doctorat

și

implementare, responsabil domeniu ştiinţific psihologie și ştiinţele educaţiei – prof. univ. dr. Mihai
ANIȚEI
5. Evaluator științific domeniu doctorat științe politice , mentor pentru cercetători post-doctorat și
implementare, responsabil domeniu ştiinţific științe politice – prof univ. dr. Ioan STANOMIR
6. Expert implementare activitati – ec. Silvia PĂDURE
La nivelul Universității din București, organigrama proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400 este
următoarea:
RECTOR
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Responsabil evaluare științifică
doctoranzi, mentor cercetători postdoctorat și implementare activități,
coordonator de program - Partener 2

Evaluator științific
domeniu doctorat
sociologie, mentor
pentru cercetători
post-doctorat și
implementare
Partener 2

Evaluator științific
domeniu doctorat
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pentru cercetători
post-doctorat și
implementare
Partener 2
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Descrierea competiției din metodologia cadru generală pentru selecția grupului țintă se completează
cu următoarele prevederi:
Pentru doctoranzi
Alocarea orientativă a locurilor pe domeniile de studii universitare de doctorat eligibile, pe ani şi pe
domenii științifice, este următoarea:

Nr.
crt.
1
2
3
4

Domeniu științific

Sociologie
Jurnalism și științele comunicării
Psihologie și științele educației
Științe Politice
TOTAL

POSDRU/159/1.5/S/132400
Universitatea din București – Partener 2
An 2011
An 2012
An 2013
4
3
2
4
2
1
4
3
1
3
2
1
15
10
5

În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi evaluare, competiţia se
organizează distinct pe fiecare din cele 4 domenii științifice şi separat pe fiecare an de studiu.
După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, acestea vor fi
redistribuite.
Pentru postdoctoranzi
Comitetul de program stabileşte şi propune conducerii Universității din București spre avizare:
(a) repartizarea locurilor pe domenii științifice
(b) numărul de locuri alocate pe domenii științifice pentru cercetătorii – cadre didactice din
Universitatea din București și/sau din alte universități și institute de cercetare
Alocarea orientativă a locurilor pentru postdoctoranzi este următoarea:
POSDRU/159/1.5/S/132400
Universitatea din București – Partener 2
Nr. Domeniu științific
Număr total de
Din care:
crt.
locuri
număr de locuri alocate pentru
postdoctoranzi
cercetătorii - cadre didactice
1
Sociologie
3
1
2
Jurnalism și științele comunicării
2
1
3
Psihologie și științele educației
3
1
4
Științe Politice
2
1
TOTAL
10
4
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În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi evaluare, competiţia se
organizează distinct pe fiecare din cele 4 domenii științifice.
După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, acestea vor fi
redistribuite.
Distribuția definitivă a locurilor de concurs pentru doctoranzi și postdoctoranzi se va stabili
după finalizarea selecției doctoranzilor înmatriculați în anul I în anul universitar 2011/2012.
În vederea asigurării egalităţii de şanse, a unor criterii obiective de selecţie şi evaluare, competiţia se
organizează distinct pe fiecare din cele 4 domenii științifice şi separat pentru cercetători și cercetătorii
- cadre didactice.
Sprijinul financiar sub formă de burse poate fi acordat cercetătorilor - cadre didactice din Universitatea
din București și/sau alte universități și institute de cercetare, în limita a 40% din numărul de total de
burse alocat (număr obţinut prin însumarea locurilor din toate cele patru domenii științifice).
La selecție nu pot participa persoanele care deţin titlul didactic de conferenţiar sau profesor, respectiv
de cercetător ştiinţific gradul II sau I, titluri care ar permite să fie eligibili ca mentori.

c) Temele

de

cercetare

propuse

de

către

echipa

de

implementare

a

proiectului

POSDRU/159/1.5/S/132400 - “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context
interdisciplinar şi internaţional” sunt:
-

Domeniul științific Sociologie
Tema I - Migratie si dezvoltare
Dupa 1989, fenomenul migratiei pe teritoriul Romaniei sau originara din Romania a condus la
schimbari semnificative in fluxurile de migratie, dintre care cele mai vizibile se refera la
migratia tinerilor, migratia de revenire, migratia circulatorie ca strategie de viata sau la lumile
sociale ale migratiei romanesti.
Tema II - Sociologia grupurilor de risc si dezvoltarea de instrumente si metode pentru
integrarea sociala
Cercetarea sociala a grupurilor de risc cuprinde abordari teoretice si aplicative in domenii
care solicita interventii de urgenta din partea societatii. Identificarea si estimarea acestor grupuri
se face cu respectarea atat a metodologiei de cercetare cat si a normelor etice.
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Domeniul științific Jurnalism și științele comunicării
Tema I - Construcția simbolică a elitelor socio-politice în discursul mass media

-

Domeniul științific Psihologie și științele educației
Tema I - Reziliență psihică și performanța profesională
a) Factori predictivi ai rezilienței
b) Tehnici de evaluare și intervenție validate științific
Tema II - Modele de optimizare a conduitei de învățare academică
a) Factori motivatori în studiul academic
b) Practica didactică – premisă a inserției profesionale pe piața muncii

-

Domeniul științific Științe Politice
Tema I - Guvernare, politică şi instituţii în România
În cadrul acestei teme mari, se pot identifica următoarele sub teme:
a)Totalitarismele şi memoria lor istorică
b) Post comunism şi structura sa instituţională ( constituţie, partide, guvernare, administraţie locală)
c) Europenizarea vieţii politice şi mecanismele ei
În acest capitol intră temele legate de studiul diacronic şi sincronic al instituţiilor româneşti.
Tema II - Democraţie, bună guvernare şi drepturile omului
a)Tranziţia democratică şi scenariile ei
b) Modele de bună guvernare şi organizarea democraţiei constituţionale
c) Drepturile omului şi dinamica democratizării
d) Politica internaţională şi mecanismele de cooperare şi de soluţionare a conflictelor
În acest capitol sunt selectate temele care se înscriu în sfera politicii comparate. Este vorba, pe de
o parte, de studiile de arie, şi, pe de altă parte,de abordările care pun accentul pe investigarea
comparată a unor instituţii şi dinamici politice.

În fine, o subtemă este legată de domeniul

relaţiilor internaţionale, cu accent pe ponderea deţinută de mecanismele de

soluţionare a

confictelor.
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Modelul actului adițional la contractul de studii doctorale și modelul contractului de cercetare
postdoctorală vor fi avizate de către Universitatea Babeş – Bolyai prin Coordonatorul general de
proiect şi managerul de proiect și aprobate de către conducerea Universității din București.
Calendar de derulare a Selecției grupului țintă pentru doctoranzii înmatriculați în anul I în
anul universitar 2011/2012
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etapă

Perioada

Înscrierea candidaților
Afișarea listei candidaților înscriși
Evaluarea dosarelor depuse de candidați
Afișarea rezultatelor procesului de evaluare a
dosarelor
Interviul
Afișarea rezultatelor interviului
Contestații
Afișarea rezultatelor finale
Semnarea actului adițional la contractul de studii
doctorale

8 – 15 mai 2014
16 mai 2014
19 mai 2014
19 mai 2014
20 – 21 mai 2014
21 mai 2014
21 – 23 mai 2014
26 mai 2014
29 mai 2014

Calendar ORIENTATIV pentru doctoranzii înmatriculați în anul I în anii universitari 2012/2013 și
2013/2014
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etapă
Înscrierea candidaților
Evaluarea dosarelor depuse de candidați
Afișarea rezultatelor intermediare pentru proba
de evaluare a dosarelor
Afisarea rezultatelor finale pentru proba de
evaluare a dosarelor
Interviul
Afișarea rezultatelor interviului
Contestatii
Afișarea rezultatelor finale
Semnarea actului adițional la contractul de
studii doctorale

Perioada
15– 30 iunie 2014
1 iulie – 15 iulie 2014
16 iulie 2014
18 iulie 2014
21-25 iulie 2014
25 iulie 2014
28-29 iulie 2014
30 iulie 2014
15-30 SEPTEMBRIE 2014

NOTE:
- Calendarul propus este orientativ, fiind definitivat dupa finalizarea procesului de selectie pentru
doctoranzii înmatriculați în anul I în anul universitar 2011/2012
-

Contractele vor intra în vigoare cu data de 1 octombrie 2014, pe durata anului universitar 2014/2015
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Calendar ORIENTATIV pentru selecția cercetătorilor postdoctorali
Nr. Crt.
Etapă
1.
Înscrierea candidaților
2.
Evaluarea dosarelor depuse de candidați
3.
Afișarea rezultatelor procesului de evaluare de
evaluare a dosarelor
4.
Contestații
5.
Afisarea rezultatelor finale pentru proba de evaluare a
dosarelor
6.
Interviul
7.
Afișarea rezultatelor interviului
8.
Afișarea rezultatelor finale
9.
Semnarea contractului de cercetare postdoctorală

Perioada
15– 30 iunie 2014
16 iunie – 15 iulie 2014
16 iulie 2014
17-18 iulie 2014
19 iulie 2014
17-25 iulie 2014
26 iulie 2014
27 iulie 2014
25-30 AUGUST 2014

NOTE:
-

Calendarul propus este orientativ, fiind definitivat după finalizarea procesului de selecție pentru
doctoranzii înmatriculați în anul I în anul universitar 2011/2012

-

Contractele vor intra în vigoare cel mai devreme cu data de 1 septembrie 2014, pe o durată de 12
luni.
Dosarele de concurs se depun/transmit electronic în format PDF (cu semnătură) la adresa de email:
docpostdoc132400@g.unibuc.ro şi pe format hârtie sub semnătură privată olografă, într-un singur
exemplar. Documentele se vor transmite într-un dosar de plastic şi se vor depune/trimite prin poștă,
cu confirmare de primire, într-un plic sigilat la următoarea adresă:
Universitatea din București, Registratura UB, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod
050107, București, în atenția Comisiei de concurs a proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400 “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”.
Pe toată durata procesului de selectie se va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în
scris prin e-mail la adresa proiectului: docpostdoc132400@g.unibuc.ro
Informarea potențialilor membri ai grupului țintă privind procesul de selecţie la Universitatea din
București se va face prin site-ul www.unibuc.ro la secţiunile: http://www.unibuc.ro/n/despre/proifond-stru/ , http://fpse.unibuc.ro/doctorat/ , http://www.fspub.unibuc.ro/scoala-doctorala,
http://www.sas.unibuc.ro/ , http://www.fjsc.unibuc.ro/ .
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