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Metodologie privind acordarea burselor de doctorat POSDRU
pentru candidații admiși în anul universitar 2010-2011
1. Candidații admiși la doctorat la forma de învățământ zi în anul universitar 2010-2011 pot beneficia de
burse în baza Proiectului nr. 79073 intitulat “Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare
ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație
națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic CERDOCT”, finantați în
cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltatea Resurselor Umane 2007-2013 Axa 1 Domeniul
Major de Interventie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
2. Pentru aceste burse pot candida exclusiv “Doctoranzi, cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat pe locuri
finanţate de la bugetul de stat fără bursă în anul I de studii universitare de doctorat 2010/2011, sau în
cadrul Universităţilor private, în domeniile de studii universitare de doctorat eligibile în cadrul acestei
Cereri de propuneri de proiecte” (Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice, Cerere de Propunere de
proiecte Nr. 107 “Burse doctorale”).
3. Pentru a obține burse de doctorat, candidații cetățeni români sau cetățeni ai țărilor membre ale Uniunii
Europene sau participante la Spațiul Economic European declarați admiși la zi în condițiile amintite la
punctul 2, vor participa la concursul de selecție care se va face pe baza unui examen scris și oral prin care
vor fi verificate: a) Media anilor precedenți de studiu; b) Cunoștințe generale și de specialitate referitoare
la domeniul de doctorat; c) Competența lingvistică pentru o limba de circulație internațională; d)
Certificarea abilităților de cercetător prin: - participarea la sesiuni științifice; - lucrări publicate anterior; contracte de cercetare.
4. Formularul de cerere este cuprins în Anexa nr.1 la prezenta metodologie.
5. Numărul de burse pe domenii de doctorat este cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
6. (1) Bursele se acordă prin concurs organizat pe domenii de doctorat.
(2) Departajarea candidaților pentru bursele naționale se va face luându-se în considerare media
obținută la examenul oral de specialitate și rezultatul lucrării scrise. Selecția candidaților pentru bursele
transnaționale se va face în funcție de limba străină pentru care au dobândit certificatul de competență
lingvistică astfel: candidații având competența lingvistică în limba engleză pot merge la orice universitate
din țările Uniunii Europene; candidații având competența lingvistică în următoarele limbi străine:
germană, franceză, spaniolă și italiană vor merge la studii de cercetare doctorală prin acest proiect în țările
unde limba oficială este una din cele amintite anterior.
7. Programul de doctorat se va desfășura pe o durata de 36 de luni, din care 30 de luni doctorandul va
beneficia de burse naționale și 6 luni doctorandul va beneficia de burse transnaționale.
8. Bursele naționale sunt în cuantum de 2200 de lei pe lună, și se acordă pe o durată de 30 de luni în
cadrul programului de doctorat.
9. Bursele transnaționale sunt în cuantum de 4200 de lei pe lună, și se acordă pe o durată de 6 de luni în
cadrul programului de doctorat, în anii 2 și 3 de proiect.
10. Neîndeplinirea integrală a cerințelor aferente programului doctoral conduce la pierderea bursei și la
restituirea tuturor sumelor primite.
11. Întreruperea din motive temeinic justificate a programului de doctorat conduce la suspendarea bursei
pe perioada respectivă. Conform legilației în vigoare privind organizarea și defășurarea studiilor
universitare de doctorat și a școlii doctorale, studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pentru
motive temeinice la cererea doctorandului cu recomandarea conducătorului știintific, cu avizul
directorului școlii doctorale, al decanului facultății și cu aprobarea rectorului.
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Anexa 1

Domnule Rector,

Subsemnatul................................................................................ candidat declarat admis la
doctorat ca urmare a concursului organizat de IOSUD ..................................................................
în domeniul de doctorat...................................................... în cadrul în anul universitar 20102011 doresc să particip la concursul pentru obținerea unei burse de doctorat acordate prin
proiectul “Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în
domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană
și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic CERDOCT” ID 79073, cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 “Programe
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, Cerere de Propunere de proiecte Nr. 107
“Burse doctorale”.
Menționez că am luat la cunostință despre prevederile metodologice specifice acestui proiect.
Data,

Semnatura,

Domnului Rector al .........................................................................................................
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Anexa 2

Repartizarea numărului de burse de doctorat pe domenii de specializare

Nr.crt.

Domeniul de doctorat

Nr. de locuri cu

Nr. burse de

frecvență la zi

doctorat

1.

Drept

48

48

2.

Medicină

5

5

3.

Economie

4

4

4.

Inginerie mecanică

7

7

5.

Inginerie chimică

3

3

6.

Ingineria sistemelor

2

2

7.

Mine, petrol și gaze

11

11

8.

Chimie

1

1

9.

Matematică

1

1

10.

Filosofie

6

6

11.

Filologie

4

4

