Burse doctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ
pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în
piața muncii”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță lansarea concursurilor pentru
acordarea unui număr de 93 de burse doctorale pe o perioadă de 12 luni
consecutive, în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru
doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS
153322, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman, implementat în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași.
Proiectul îşi propune furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzii, care vor face
parte din grupul ţintă al proiectului, sub formă de burse doctorale, derularea de
mobilităţi, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice, organizarea
de sesiuni de dezvoltare a competenţelor de cercetare avansată cu componentă
aplicativă și de module de cursuri complementare, interdisciplinare care vizează
dobândirea de competențe transversale, inclusiv pedagogice.
Procesul de selecţie a beneficiarilor burselor doctorale în cuantum de 400 euro/lună
va avea loc în perioada 15 septembrie – 22 septembrie 2022, fiind eligibili
doctoranzii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
-

sunt cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România
în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (toate regiunile de
dezvoltare din România, cu excepția regiunii București-Ilfov);

-

sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de
doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) sau în prelungire;

-

sunt doctoranzi care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei
Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de
specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și
Statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale,
Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Științe
ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului,
Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Știința
Sportului și Educației Fizice;

-

nu au mai beneficiat de finanțare prin POSDRU/POCU pentru activităţi similare
sau de alte programe publice în acest sens.

Modalitatea de selecție
Selecția candidaților constă din două probe, după cum urmează:
-

Proba 1: Evaluarea dosarului de concurs
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-

Proba 2: Evaluarea candidatului în cadrul unui interviu

Înscrierea candidaților se va face, în format fizic, la Biroul pentru Studiile
Universitare de Doctorat din cadrul UAIC.
În cazuri excepționale, documentele vor putea fi depuse electronic, urmând ca până
la data interviului acestea să fie depuse și în format fizic.
Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm
să consultați documentele atașate sau să contactați echipa de proiect:


Metodologia privind selecția beneficiarilor și graficul procesului de selecție
(link)

Manager proiect,
Conf.dr. Florin Brînză
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