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Procedură privind
obținerea sprijinului financiar pentru studii doctorale
în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie
Doctoranzii Școlii Doctorale de Sociologie pot solicita sprijin financiar pentru activitatea de cercetare în următoarele
condiții:
1. Sprijin pentru participarea la o conferință internațională anuală: din granturile doctorale, de la IOSUD
Universitatea din București. Doctoranzii vor urma procedura prevăzută aici: http://doctorat.unibuc.ro/wpcontent/uploads/2014/06/procedura-privind-accesarea-fondurior-de-cercetare-din-granturi-doctorale.pdf
 Pentru acest tip de sprijin documentele sunt transmise direct la IOSUD UB (la Rectorat), conform
metodologiei prevăzute aici: http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepand-cu2011/formulare/
2. Sprijin pentru participarea la conferințe internaționale suplimentare, la școli de vară / iarnă sau alte
evenimente de consolidare a competențelor de cercetare științifică, precum și sprijin pentru realizarea unor
cercetări de teren: prin solicitarea finanțării din partea Școlii Doctorale de Sociologie.
 Școala Doctorală de Sociologie oferă sprijin financiar suplimentar față de IOSUD UB, în valoare de
maximum 1000 EUR per an academic per doctorand, în limita unui buget maxim anual de 10% din
Bugetul Școlii Doctorale.
 Cererile vor fi soluționate în ordinea depunerii.
 Doctoranzii vor putea solicita sprijin financiar din partea SDS pentru participarea la conferințe doar
după utilizarea sprijinului disponibil din partea IOSUD UB.
 Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Școlii Doctorale de Sociologie este necesar obținerea
în prealabil a acordului Decanului Facultății de Sociologie și Asistență Socială, documentele fiind
ulterior duse la IOSUD UB (la Rectorat).
 Documentele necesare pentru deplasări sunt prevăzute aici: http://doctorat.unibuc.ro/studiiuniversitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/
 Pentru aprobarea unei cercetări de teren, doctorandul va realiza și un proiect de cercetare, precizând:
obiectivele studiului de teren, întrebările de cercetare, metodologia, bugetul estimat necesar, precum
și rezultatele anticipate: publicații, raport de cercetare, colecții sau baze de date, etc. Proiectul va fi
avizat de conducătorul de doctorat și de directorul Școlii Doctorale.
Exigențele privind cheltuielile eligibile sunt aceleași cu finanțarea obținută de la Rectorat. Astfel, pot fi decontate
numai: transportul, cazarea, diurna și plata taxelor de participare. Doctoranzii vor obține ordine de deplasare, atât
pentru deplasările naționale cât și internaționale, și vor urma procedurile de decont ale Universității din București.

