Metodologie
privind selecţia doctoranzilor care vor beneficia de burse de
doctorat în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în
cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor
economice din România”, contract POSDRU/159/1.5/S/134197

Capitolul I Dispoziţii generale
Art. 1 Cadrul legislativ

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de selecţie a doctoranzilor în vederea acordării burselor
doctorale în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală
în domeniul ştiinţelor economice din România” au la bază prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011; Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat; Regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de
doctorat aprobate de Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din
Cluj, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara;
dispoziţiilor specifice prevăzute in Ghidul Solicitantului nr. 159 POSDRU precum si condiţiilor
specificate in contractul de finanţare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197.

Art. 2 În cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197, pot participa la procesul de selecţie în
vederea acordării burselor doctorale doctoranzii cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de
studii universitare de doctorat pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 care îndeplinesc
următoarele condiţii:


sunt înmatriculaţi la Scolile Doctorale apartinand celor patru universităţi membre ale
proiectului (Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din
Cluj, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara ) în
domeniile: (1) Administrarea afacerilor, (2) Cibernetică şi statistică economică, (3)
Contabilitate, (4) Economie I, (5) Economie II, (6) Economie şi afaceri internaţionale, (7)
Finanţe, (8) Informatică economică, (9) Management, (10) Marketing;
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nu au beneficiat pe parcursul studiilor doctorale de reînmatriculări, întreruperi sau prelungiri
ale perioadei de studii universitare de doctorat

Art. 3 In cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197 sunt scoase la concurs un număr de 137
burse doctorale repartizate astfel:






72 pentru doctoranzii înmatriculaţi la Academia de Studii Economice din Bucureşti (CO);
20 pentru doctoranzii înmatriculaţi la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj (P1);
25 pentru doctoranzii înmatriculaţi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (P2);
20 pentru doctoranzii înmatriculaţi la Universitatea de Vest din Timişoara (P3)

Art. 3 Graficul de desfăşurare a procesului de selecţie a doctoranzilor care vor beneficia de bursă
doctorală în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197 va fi afişat pe site-ul proiectului şi pe cele
ale Şcolilor Doctorale ale partenerilor la acest proiect.

Capitolul II Înscrierea la procesul de selecţie
Art. 4 Înscrierea candidaţilor în vederea acordării burselor doctorale în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/134197 va fi realizată de către patru Comisii de Înscriere, câte una la fiecare
partener.

Art. 5 Fiecare comisie de înscriere are următoarea componenţă:
a) Preşedinte – expertul pe termen lung din cadrul proiectului desemnat drept coordonator;
b) Membri – experţii pe termen lung privind monitorizarea grupului ţintă
c) Secretar – personal administrativ desemnat de managerul de proiect.
Art. 6 (1) Candidaţii vor completa online formularul de înscriere şi vor încărca pe site-ul proiectului
următoarele documente:
1. Listă de lucrări
2. Proiectul individual de candidatură
(2) Pentru finalizarea înscrierii, fiecare candidat va depune în format fizic următoarele documente (se
descarcă de pe site-ul proiectului www.performanta.ase.ro):
a) Cerere de înscriere (conform Anexa 1);
b) Copie a cărţii de identitate
c) Copie a certificatului de căsătorie sau a oricăriu alt act care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul;
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d) Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de aplicant;
e) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
(3) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Art 7 Proiect individual de candidatură, cuprinde:



pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I de studii doctorale - proiectul de cercetare doctorală
cu care au candidat la examenul de admitere la doctorat;
pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii II și III de studii doctorale – ultimul raport anual de
progres depus și validat.

Art 8 Un candidat se poate înscrie la procesul de selecţie organizat la universitatea partener din
proiect unde este înmaticulat.

Art. 9 În termenul stabilit prin calendarul procesului de selecţie, universităţile partenere vor afişa lista
completă a candidaţilor înscrişi.

Art. 10 Comisia de inscriere verifică eligibilitatea candidaţilor înscrişi conform procedurii interne de
selecţie a doctoranzilor aprobată de managerul de proiect şi publică, în termenul stabilit prin
calendarul procesului de selecţie lista candidaţilor declaraţi eligibili.

Capitolul III Organizarea procesului de selecţie a candidaţilor
Art. 11 Selecţia candidaţilor în vederea acordării burselor doctorale în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/134197 va fi realizată de şase Comisii de Selecţie (trei la Academia de Studii
Economice din Bucureşti câte una pentru fiecare grupă de cercetare doctorală şi câte una la
universitaţile partenere).

Art. 12 Fiecare comisie de selecţie este formată din patru membri, doi experţi pe termen lung (tutori
doctorat) şi doi experţi pe termen scurt (experţi selecţie)
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Art. 13. Membrii comisiilor de selecţie vor fi desemnaţi de către Managerul de proiect la propunerea
coordonatorilor de doctorat al fiecărei universităţi partener în cadrul proiectului.

Art. 13 Atribuţiile fiecărei Comisii de Selecţie sunt următoarele:
1. Evaluează potenţialul ştiinţific al fiecărui candidat pe baza interviului de susţinere a
Proiectului individual de candidatură
2. Înaintează rezultatele evaluării către echipa de management a proiectului.

Capitolul IV Evaluarea candidaţilor
Art. 14 Programarea candidaţilor pentru interviu va fi publicată pe site-ul proiectului în ziua care
precede începerea evaluării.

Art. 15 (1) Fiecare comisie de selecţie evaluează candidatul declarat eligibil printr-un interviu în care
acesta îşi susţine Proiectul de candidatură depus şi formulează răspunsuri la întrebările adresate de
membrii comisiei de selecţie.
(2) Membrii comisiei de selecţie evaluează individual potenţialul ştiinţific al fiecărui candidat şi
acordă un punctaj conform grilei de evaluare. (Anexa 2)
(3) Punctajul general de admitere este media aritmetică simplă a punctajelor acordate de fiecare
membru al comisiei.

Art. 16 Comisiile de selecţie transmit rezultatele evaluării echipei de management care realizează
ierarhiile finale.

Art. 17 În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi având acelaşi punctaj general, se vor
folosi, în ordine, următoarele criterii de departajare:
a) media examenului de licenţă;
b) media generală de absolvire a studiilor de licenţă;
c) numărul de articole publicate în reviste indexate in baze de date internaţionale,
începând cu 1 octombrie 2013.
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Art. 18 Echipa de implementare a proiectului publică rezultatele procesului de selecţie cuprinzând
următoarele categorii: candidaţi admişi in grupul ţintă, candidaţi în aşteptare şi candidaţi respinşi.

Art.19 În conformitate cu prevederile regulamentelor universitare rezultatele evaluării pe bază de
interviu nu se contestă.

Art. 20 În funcţie de rezultatele procesului de selecţie, echipa de management va realiza distribuţia
locurilor pe ani de studii şi grupe de cercetare urmărind respectarea obligaţiilor contractuale asumate
prin contractul de finanţare.

Capitolul V Dispoziţii finale
Art. 21 (1) Candidaţii declaraţi câştigători ai procesului de selecţie a doctoranzilor beneficiari de
burse doctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197 vor semna, în termenul stabilit
prin calendarul procesului de selecţie, un act adiţional la contractul de studii de doctorat care va
cuprinde drepturile şi obligaţiile ce decurg din statutul de doctorand bursier. Un model al acestui Act
adiţional este disponibil pe site-ul proiectului.

(3) Candidatul care nu semnează actul adiţional la contractul de studii de doctorat în termenul
prevăzut la alineatul 1 va fi declarat eliminat din grupul ţintă al proiectului, iar locul acestuia este
ocupat de primul candidat aflat pe lista de aşteptare.

Art. 22. Înscrierea la procesul de selecţie a doctoranzilor beneficiari de burse doctorale în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197 confirmă acceptarea integrală, din partea aplicanţilor, a
prezentei metodologii.

Art. 23. După finalizarea procesului de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul
de proiect poate decide organizarea unui nou proces de selecţie.

Art. 24 Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului
POSDRU/159/1.5/S/134197 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în
domeniul ştiinţelor economice din România” la data de …… Prezenta metodologie poate fi
completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.
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Manager proiect,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
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ANEXA 1

Domnule Rector,

Subsemnatul…………………………………….................................................,
CNP
................................................, legitimat prin CI seria ....., nr. ........., candidat declarat admis la Şcoala
Doctorală din cadrul universităţii ........................................................................pe locurile cu frecvenţă
în domeniul de doctorat…………………………… în anul ..................
vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse de doctorat acordate în cadrul proiectul
POSDRU/159/1.5/S/134197 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în
domeniul ştiinţelor economice din România”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU)

Declar pe proprie răspundere că nu sunt membru al grupului ţintă într-un alt program finanţat
prin FSE pe Domeniul Major de Intervenție 1.5 „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători” si, în cazul
în care sunt selectat în grupul țintă, nu voi candida pentru o altă bursă de doctorat, pe durata
desfășurării proiectului. Menţionez că am luat notă de prevederile Regulamentului privind
desfășurarea proiectului si a Metodologiilor aferente.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
a) Copie a cărţii de identitate
b) Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă
este cazul;
c) Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de aplicant;
d) Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;

Data,
Semnătura
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ANEXA 2
Grila de evaluare a proiectelor depuse de candidaţi în vederea obţinerii
burselor doctorale în cadrul proiectului Performanţă şi excelenţă în
cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România (POSDRU/159/1.5/S/134197)

Criterii de evaluare

Punctaj
(max. 100 puncte)

1.Claritatea obiectivelor proiectului

25

2.Etapizarea cercetării

20

3. Stadiul actual al cunoaşterii si potenţialele contribuţii la
dezvoltarea acestuia

30

3.1

Capacitatea de a surprinde aspectele esenţiale ale domeniului de
cercetare

20

3.2

Selectarea celor mai relevante si recente surse bibliografice
relevante pentru domeniul de cercetare

10

4. Contribuţii stiinţifice, profesionale si extracurriculare proprii
relevante pentru proiect

25

TOTAL

100
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