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INFORMAłII GENERALE DESPRE PROIECTUL
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC)
Proiectul DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DOESEC) este cofinanŃat din Fondul Social European în cadrul Programului OperaŃional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), încadrându-se în axa
prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăŃii bazate pe cunoaştere” în domeniul major de intervenŃie 1.5 „Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării”.
Proiectul DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DOESEC) este implementat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat
cu

Universitatea

de

Vest

din

Timişoara,

în

cadrul

contractului

de

finanŃare

POSDRU/88/1.5/S/55287. Proiectul răspunde obiectivului specific al POSDRU de
„îmbunătăŃirea participării, creşterea atractivităŃii şi motivaŃiei pentru cariera în cercetare
prin sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăŃirea mobilităŃii acestora pe durata ciclului
doctoral”. În acest context, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea de
Vest din Timişoara îşi propun să acorde atenŃie următoarelor axe: asumarea angajamentelor
faŃă de valorile promovate în cadrul SpaŃiului European al ÎnvăŃământului Superior şi
SpaŃiului European al Cercetării, diminuarea decalajelor de performanŃă în raport cu
clasamentele internaŃionale, transformarea sa într-o universitate intensivă în cercetare,
conectarea la noile paradigme ale dezvoltării şi coerenŃa cu noul management al resurselor
umane. Prin proiect, se susŃine ideea că un sistem modern de cercetare-dezvoltare-inovare
(CDI) reprezintă „motorul dezvoltării cunoaşterii în România fiind capabil să susŃină
performanŃa prin inovarea în toate domeniile”, contribuind astfel la atingerea „excelenŃei
ştiinŃifice recunoscute pe plan internaŃional”. Sistemul de învăŃământ superior asigură, în
cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pregătirea iniŃială a viitorilor cercetători.
Interconectarea sistemului educaŃional cu sistemul de CDI favorizează „selecŃia, motivarea şi
susŃinea celor mai performanŃi tineri pentru o carieră în cercetare, atât în sectorul public cât şi
în sectorul privat”.
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Proiectul DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DOESEC) are la bază portofoliul de programe de studii universitare de doctorat, în domeniul
fundamental „ştiinŃe economice” al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi
UniversităŃii de Vest din Timişoara. Proiectul se înscrie în priorităŃile Cadrului Strategic
NaŃional de Dezvoltare prin care se urmăreşte „crearea unei Românii dinamice competitive şi
prospere” şi în mod deosebit „obiectivele privind dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a
capitalului uman şi promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate”.
Obiectivul general al proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC) este îmbunătăŃirea formării viitorilor cercetători,
prin ciclul de studii universitare de doctorat. Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
1) îmbunătăŃirea participării şi pregătirii iniŃiale în cadrul ciclului de studii universitare
de doctorat în domeniul ştiinŃe economice pentru 96 de doctoranzi cu frecvenŃă;
2) îmbunătăŃirea accesului doctoranzilor la resurse de învăŃare şi cercetare doctorală
avansată în cadrul parteneriatului şi a reŃelei de cercetare avansată dezvoltate, inclusiv
prin sprijinirea mobilităŃilor de cercetare intra şi intersectoriale interne şi
internaŃionale;
3) îmbunătăŃirea capacităŃii doctoranzilor de a disemina rezultatele cercetării prin
sprijinul acordat pentru dezvoltarea compeŃentelor doctoranzilor de valorificare a
cercetării prin publicare şi participare la manifestări ştiinŃifice;
4) promovarea interdisciplinarităŃii şi relevanŃei cercetării doctorale în domeniul
economic prin consolidarea colaborării dintre universităŃi, centre de cercetare şi
mediul economic şi social în cadrul reŃelei de cercetare doctorală avansată.
Durata de implementare a proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC) este de 3 ani, între 1 martie 2010 şi 28 februarie
2013.
Proiectul se adresează doctoranzilor admişi, la Academia de Studii Economice din Bucureşti
şi la Universitatea de Vest din Timişoara, în cadrul ciclului de studii universitare de
doctorat, pe locuri finanŃate de la buget, în anul universitar 2009-2010, care demonstrează
că au capacitatea necesară pentru a obŃine rezultate excelente în activitatea de cercetare.
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Sprijinul financiar acordat în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC), se materializează, în principal, sub
forma burselor doctorale, în cuantum de 1850 lei/lună, pe toată durata normală, de 3 ani, a
ciclului de studii universitare de doctorat1, pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului. Bursele doctorale se acordă unui număr de 96 de doctoranzi, înmatriculaŃi, la cele
două universităŃi partenere în proiect, respectiv Academia de Studii Economic din Bucureşti
şi Universitatea de Vest din Timişoara, în următoarele domenii de studii universitare de
doctorat: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetică şi statistică economică,
Economie, Economie şi afaceri internaŃionale, FinanŃe, Informatică economică, Management,
Marketing. În plus, în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC), se vor acorda, pe bază de competiŃie, un număr de 42
burse doctorale, în cuantum total de 3700 lei/lună, aferente perioadelor de cercetare doctorală
realizată de dcotoranzii selectaŃi în universităŃi/centre de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene2.
Prin intermediul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI
CUNOAŞTERII (DOESEC) vor beneficia de burse doctorale un număr de 96 de doctoranzi
înmatriculaŃi în anul 2009-2010, pe toată perioada ciclului de studii de doctorat (1 martie
2010-28 februarie 2013). Totodată vor fi sprijinite, în cadrul proiectului, mobilităŃi ştiinŃifice
de studiu/cercetare doctorală, în universităŃi şi/sau centre de cercetare din Uniunea
Europeană, cu o durată totală de 246 de luni. Durata unei mobilităŃi de studiu/cercetare
doctorală este de minimum 3 luni – maximum 8 luni consecutive. Aceste mobilităŃi pot fi
efectuate începând cu anul II de studii universitare de doctorat.
Principalele activităŃi implementate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC) sunt:
Activitatea 1. A.1. Acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzii (burse doctorale) din
domeniul economic, inclusiv pentru realizarea de mobilitati interne si internationale intra si
1
Acordarea bursei doctorale este condiŃionată de îndeplinirea de către doctoranzii care beneficiază de dsprijin finanicar în cadrul proiectului
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC) a obligaŃiilor specifice prevăzute în contractul de
studii universitare de doctorat şi actele adiŃionale la acestea. Neîndeplinirea obligaŃiilor asumate conduce la sistarea temporară sau definitivă
a plăŃii bursei de doctorat.
2
Aceste tip de sprijin financiar se acordă, doar doctoranzilor sprijiniţi financiar în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE

LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC) şi se acorda pe bază de competiŃie.
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intersectoriale. A1.1. Selectia doctoranzilor sprijiniti. A1.2. Elaborarea metodologiei de
acordare a burselor, evaluare si monitorizare a doctoranzilor. Metodologia va fi aplicata,
uniform, in cadrul proiectului, de solicitant si partener si va fi corelata/integrata in
regulamentele scolilor doctorale ale partenerilor. A1.3. Organizarea si derularea activitatilor
de plata a burselor de doctorat; A1.4. Acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzii pentru
efectuarea de mobilitati internationale intra si intersectoriale. Selectarea doctoranzilor care vor
beneficia de mobilitati, va fi realizata la nivelul parteneriatului, pe baza metodologiei
elaborate in cadrul A1.2. Este avuta in vedere asigurarea de sprijin financiar pentru aceste
mobilitati pentru aprox. 43% dintre doctoranzii sprijiniti. Pentru realizarea acestor mobilitati
intra-UE, doctoranzii vor putea accesa resursele retelei de cercetare doctorala avansata
dezvoltate in cadrul proiectului (rezultat al activitatii A4). Identificarea locurilor de stagiu, la
centre de cercetare/universitati din UE se va realiza de catre doctoranzi, efectuarea mobilitatii
fiind conditionata de acordul conducatorului de doctorat (pentru a asigura relevanta locatiei
pentru tematica de cercetare doctorala a doctorandului sprijinit) si aprobarea managerului de
proiect. A1.5. Monitorizarea stiintifica si administrativa a sprijinului acordat doctoranzilor. Se
va realiza de parteneri, conform metodologiei elaborate in cadrul A1.1. A.1.6. Realizarea,
actualizarea şi administrarea, la nivelul parteneriatului, unei baze de date privind doctoranzii,
programe doctorale si resurse de invatare si cercetare doctorala realizate in cadrul proiectului;
Activitatea 2. A.2. Îmbunatatirea competentelor si capacitatii de publicare şi valorificare a
rezultatelor cercetarii ştiintifice a doctoranzilor in domeniul economic. A2.1. Organizarea si
derularea de workshopuri destinate doctoranzilor in vederea imbunatatirii capacitatii de
publicare a lucrarilor de cercetare. Workshopurile vor organizate la fiecare partener, sub
coordonarea solicitantului si vor avea ca principala tematica: redactarea lucrarilor ştiintifice
destinate publicarii; sustinerea publica a lucrarilor ştiintifice; modalitati de valorificare a
rezultatelor cercetarii stiintifice, inclusiv prin publicare; este estimat un numar de 6
workshopuri. A2.2. Organizarea de manifestari de tip forum universitate, mediu de afaceri în
vederea abordarii integrate a bunelor

practici si imbunatatirii relevantei activitatilor de

cercetare doctorala in domeniul economic. Este avuta in vedere organizarea si derularea a 3
forumuri, organizate in comun de parteneri, localizat in regiunea solicitantului si partenerului,
alternativ. Aceste forumuri faciliteaza schimbul de experienta si creeaza posibilitati de initiere
a unor cercetari comune, de catre doctoranzii celor doua institutii partener, relevante pentru
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nevoile mediului economic. A.2.3. Organizarea unor manifestari ştiintifice anuale destinate
doctoranzilor din domeniul economic. Sunt avute in vedere 3 conferinte stiintifice care
asigura un cadru comun de valorificare/prezentare a lucrarilor de cercetare ale doctoranzilor.
Tematica acestormanifestari va fi stabilita in comun de parteneri, fiind avute in vedere
inclusiv manifestari destinate unei anumite specializari de cercetare doctorala, precum si
abordarile interdisciplinare (ex. aplicatii ale economiei in diferite domenii). Este asigurat
accesul doctoranzilor sprijiniti la aceste manifestari. Cele mai bune lucrari vor fi selectate
pentru a fi publicate în revistele institutiei solicitante, sau în alte reviste B, B+, ISI. De
asemenea, lucrarile prezentate de doctoranzii sprijiniti vor fi integrate in materiale/volume de
lucrari , fiind avuta in vedere difuzarea, gratuita, in biblioteci, universitati etc.

A.2.4.

Acordarea de sprijin doctoranzilor sprijiniti în proiect în vederea publicarii şi prezentarii în
UE a lucrarilor realizate. Sprijinul se va materializa sub forma: a) tutoratului
stiintific/asistentei academice pentru publicarea de studii, cercetari etc. in reviste cotate
national si international; b) sprijinului financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinte
internationale legate de tema de cercetare doctorala. A.3. Diversificarea formelor de pregatire
pentru doctoranzi. Aceasta activitate presupune organizarea unui numar de min 8 ateliere
tematice, organizate in comun si/sau la fiecare institutie partener, pentru doctoranzi, cu
participarea unor experti din tara şi din Uniunea Europeana, pe teme privind egalitatea de
şanse, de gen, etica în cercetare, nediscriminare şi respectarea diversitatii, dezvoltare durabila,
protectia mediului, metodologia cercetarii ştiintifice şi alte teme relevante care sa dezvolte la
doctoranzi abilitatile de documentare, gândire creativa, elaborarea de proiecte proprii de
cercetare, de sustinere publica a lucrarilor ştiintifice, de redactare a lucrarilor ştiintifice
destinate publicarii. A.4. Crearea si dezvoltarea unei retele de cercetare avansata in domeniul
economic. Reteaua va include specialisti, doctoranzi, cercetatori, membri ai comunitati
academice din tara si UE. A4.1. Identificarea nodurilor de retea, la nivelul institutiilor
partener. A4.2 Realizarea si actualizarea unui web site comun si integrarea resurselor retelei
de invatare si cercetare si rezultate ale cercetarii in domeniul economic, inclusiv cercetare
doctorala. In cadrul retelei va fi integrata si componenta de „lucrari de cercetare doctorala”
din baza de date comuna a parteneriatului (realizata in acadrul activitatii A1.6.). A4.3.
Extinderea retelei si realizarea de activitati in retea. Aceste activitati presupun: derularea
forumurilor universitate-cercetare – mediu economic, identificarea de teme de cercetare
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doctorala prioritare in domeniul economic, asigurarea accesului doctoranilor la resursele de
cercetare si expertiza membrilor retelei etc.

A.5. Activitati de informare şi publicitate.

Materialele realizate în cadrul proiectului, inclusiv in cazul publicarii lucrarilor doctoranzilor,
vor reflecta faptul ca activitatile şi/sau doctoranzii participanti beneficiaza de finantare din
FSE în cadrul POS DRU. A.5.1. Realizarea conferinte de inchidere si deschidere, brosuri,
pliante, afise referitoare la proiect, la manifestarile din proiect si la rezultatele proiectului.
A.5.2. Realizarea de ghiduri informative pentru doctoranzii care beneficiaza de burse de
studiu şi de mobilitate. A.6. Activitati de management şi monitorizare a proiectului. A.6.1.
Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului. A.6.2. Gestiunea financiara a
proiectului, inclusiv gestiunea financiara curenta a procesului de alocare şi utilizare a burselor
de studiu şi de mobilitate pentru doctoranzi. A.6.3. Gestionarea documentelor (contracte, acte
de studii specifice etc.) referitoare la bursele de studiu şi de mobilitate pentru doctoranzi.
A.6.4. Realizarea procedurilor de achizitii in cadrul proiectului. Principalele achizitii realizate
vizeaza: achizitia echipamentelor pentru constituirea bazei de date aferente proiectului;
achizitia de echipamente aferente dotarii spatiilor de invatamânt; achizitia de echipmanete de
logisitica didactica moderna. A6.5. Realizarea de rapoarte financiare şi narative finale şi
intermediare.
Activitatea 3. A.3. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi. Aceasta activitate
presupune organizarea unui numar de min 8 ateliere tematice, organizate in comun si/sau la
fiecare institutie partener, pentru doctoranzi, cu participarea unor experti din tara şi din
Uniunea Europeana, pe teme

privind egalitatea de şanse, de gen, etica în cercetare,

nediscriminare şi respectarea diversitatii, dezvoltare durabila, protectia mediului, metodologia
cercetarii ştiintifice şi alte teme relevante care sa dezvolte la doctoranzi abilitatile de
documentare, gândire creativa, elaborarea de proiecte proprii de cercetare, de sustinere
publica a lucrarilor ştiintifice, de redactare a lucrarilor ştiintifice destinate publicarii.
Activitatea 4. A.4. Crearea si dezvoltarea unei retele de cercetare avansata in domeniul
economic. Reteaua va include specialisti, doctoranzi, cercetatori, membri ai comunitati
academice din tara si UE. A4.1. Identificarea nodurilor de retea, la nivelul institutiilor
partener. A4.2 Realizarea si actualizarea unui web site comun si integrarea resurselor retelei
de invatare si cercetare si rezultate ale cercetarii in domeniul economic, inclusiv cercetare
doctorala. In cadrul retelei va fi integrata si componenta de „lucrari de cercetare doctorala”
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din baza de date comuna a parteneriatului (realizata in acadrul activitatii A1.6.). A4.3.
Extinderea retelei si realizarea de activitati in retea. Aceste activitati presupun: derularea
forumurilor universitate-cercetare – mediu economic, identificarea de teme de cercetare
doctorala prioritare in domeniul economic, asigurarea accesului doctoranilor la resursele de
cercetare si expertiza membrilor retelei etc.
Activitatea 5. A.5. Activitati de informare şi publicitate. Materialele realizate în cadrul
proiectului, inclusiv in cazul publicarii lucrarilor doctoranzilor, vor reflecta faptul ca
activitatile şi/sau doctoranzii participanti beneficiaza de finantare din FSE în cadrul POS
DRU. A.5.1. Realizarea conferinte de inchidere si deschidere, brosuri, pliante, afise
referitoare la proiect, la manifestarile din proiect si la rezultatele proiectului. A.5.2. Realizarea
de ghiduri informative pentru doctoranzii care beneficiaza de burse de studiu şi de mobilitate.
Activitatea 6. A.6. Activitati de management şi monitorizare a proiectului. A.6.1. Elaborarea
metodologiei de implementare a proiectului. A.6.2. Gestiunea financiara a proiectului,
inclusiv gestiunea financiara curenta a procesului de alocare şi utilizare a burselor de studiu şi
de mobilitate pentru doctoranzi. A.6.3. Gestionarea documentelor (contracte, acte de studii
specifice etc.) referitoare la bursele de studiu şi de mobilitate pentru doctoranzi. A.6.4.
Realizarea procedurilor de achizitii in cadrul proiectului. Principalele achizitii realizate
vizeaza: achizitia echipamentelor pentru constituirea bazei de date aferente proiectului;
achizitia de echipamente aferente dotarii spatiilor de invatamânt; achizitia de echipmanete de
logisitica didactica moderna. A6.5. Realizarea de rapoarte financiare şi narative finale şi
intermediare.
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Sprijinul financiar acordat doctoranzilor în cadrul proiectului este materializat sub formă de
burse lunare în cuantum de 1850 lei/lună pentru perioada din cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat care se desfăşoară în România şi în cuantum de 3700 lei/lună pe
durata mobilităŃii în universităŃi/centre de cercetare din Uniunea Europeană; cuantumul
bursei pe perioada mobilităŃii acoperă cheltuielile de transport, cazare şi masă în instituŃia
de primire din Uniunea Europeană. Drepturile şi obligaŃiile care le revin doctoranzilor
sprijiniŃi în proiect sunt specificate în contractul de studii universitare de doctorat, încheiat cu
ASE Bucureşti şi cu Universitatea de Vest din Timişoara, modificat şi completat prin acte
adiŃionale. Pentru doctoranzii sprijiniŃi în proiectul DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC), acordarea sprijinului financiar are
la bază un proces de monitorizare continuă, din partea personalului Şcolii doctorale şi a
echipei de management a proiectului.
InformaŃiile sunt disponibile pe pagina web: www.doesec.ase.ro
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PRINCIPII GENERALE PRIVIND MOBILITĂłILE
DOCTORANZILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC)
Mobilitatea de studiu/cercetare se bazează pe compatibilitatea între domeniile în care
organizează doctorat Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea de Vest
din Timişoara şi, respectiv, domeniile de cercetare ale universităŃilor sau centrelor de
cercetare din statele membre ale Uniunii Europene. În cadrul proiectului “Doctorat in
economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEC.)”, un doctorand poate beneficia de
sprijin financiar o singură dată pentru efectuarea unei mobilităŃi de studii/cercetare doctorală,
pentru o perioadă de minimum 3 luni şi maximum 8 luni consecutive, pe parcursul anului II
sau anului III al ciclului de studii universitare de doctorat. Acordarea sprijinului financiar
pentru efectuarea de mobilităŃi de studii/cercetare se realizează pe bază de competiŃie, cu
respectarea principiilor egalităŃii de şanse şi nediscriminării pe criterii de gen, religie, etnice
sau de altă natură. Doctoranzii trebuie să facă dovada bunei cunoaşteri a unei limbi de
circulaŃie internaŃională (engleză, franceză, germană) la începutul mobilităŃii. Pentru
verificarea îndeplinirii acestui criteriu este prevăzut un examen de competenŃă
lingvistică. Organizarea şi desfăşurarea selecŃiei pentru mobilităŃi sunt de competenŃa echipei
de implementare din cadrul proiectului, care răspunde de aplicarea în mod corect a prezentei
metodologii. Doctoranzii participanŃi la mobilităŃi trebuie să respecte criteriile de eligibilitate
pentru statutul de doctorand bursier, atât în momentul selecŃiei, cât şi pe parcursul mobilităŃii.
Pot participa la programe de mobilităŃi pentru anul al II-lea de studii de doctorat doar
doctoranzii din grupul Ńintă al proiectului DoEsEC care au absolvit cu rezultate bune
Programul de Pregătire Universitară Avansată, iar pentru anul al III-lea de studii doctorale
doar doctoranzii din grupul Ńintă al proiectului DoEsEC care au promovat cu rezultate bune
raportul intermediar de cercetare. SelecŃia doctoranzilor pentru efectuarea mobilităŃilor de
studiu/cercetare doctorală în cadrul proiectului DoEsEC se realizează în ordinea strict
descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita locurilor disponibile (număr de
luni-mobilitate) pentru fiecare instituŃie partener în cadrul proiectului.
InformaŃiile privind organizarea şi rezultatele selecŃiei pentru mobilităŃi vor fi publicate pe
internet la adresa www.doesec.ase.ro.
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CALENDAR SELECłIE MOBILITĂłI DOCTORANZI ÎN
CADRUL PROIECTULUI DOCTORAT ÎN ECONOMIE
LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DOESEC) PENTRU PRIMUL AN DE IMPLEMENTARE
AL PROIECTULUI
Etapa I
În perioada 04-15.10.20210 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari
de bursa de mobilitate în cadrul proiectului DOESEC care aplică în cadrul ofertei de
mobilităŃi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului
ştiinŃific, a universităŃilor şi centrelor de cercetare din Ńările membre ale Uniunii Europene:
Nr.
crt.
1.

Activitate

Data

Depunerea dosarelor de înscriere la
competiŃia de obŃinere a burselor de
mobilitate

04-06.10.2010

ObservaŃii

Secretariatul
Doctorale
Program înscrieri:
Luni-Miercuri:
14,00

2.

Afişarea listei nominale a candidaŃilor
înscrişi conŃinând media de absolvire a
programului de pregătire universitară
avansată/media raportului de cercetare
intermediar şi a repartiŃiei pe săli de
concurs pentru testul de competenŃă
lingvistică

07.10.2010

3.

Testul de competenŃă lingvistică

08.10.2010

4.

Afişarea rezultatelor testului de
competenŃă lingvistică şi a repartiŃiei
pe comisii a candidaŃilor pentru
interviurile de selecŃie

08.10.2010

5.

Interviurile de selecŃie a candidaŃilor
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Şcolii

10,00-

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

11-12.10.2010

Nr.
crt.
6.

Activitate

Data

Rezultatele interviurilor

13.10.2010

ObservaŃii

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

7.

8.

Rezultatele competiŃiei de selectare a
beneficiarilor de burse de mobilitate

14.10.2010

Depunerea si rezolvarea contestatiilor

15.10.2010

Site-ul proiectului
Site-ul Şcolii Doctorale
Secretariatul
Doctorale

Şcolii

Vineri: 10,00-12,00

Etapa a II a
În perioada 18-20.10.2010 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de
bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOESEC care aplică în cadrul ofertei de mobilităŃi,
realizată pe baza memorandumurilor de înŃelegere între Academia de Studii Economice din
Bucureşti şi universităŃi şi centre de cerectare din Ńările membre ale Uniunii Europene:
Nr.
crt.
1.

Activitate

Data

Depunerea dosarelor de înscriere la
competiŃia de obŃinere a burselor de
mobilitate

18-20.10.2010

ObservaŃii

Secretariatul
Doctorale
Program înscrieri:
Luni-Miercuri:
14,00

2.

3.

Afişarea listei nominale a candidaŃilor
înscrişi conŃinând media de absolvire a
programului de pregătire universitară
avansată/media raportului de cercetare
intermediar şi a repartiŃiei pe săli de
concurs pentru testul de competenŃă
lingvistică

21.10.2010

Testul de competenŃă lingvistică

22.10.2010
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Şcolii

10,00-

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

Nr.
crt.
4.

Activitate

Data

Afişarea rezultatelor testului de
competenŃă lingvistică şi a repartiŃiei
pe comisii a candidaŃilor pentru
interviurile de selecŃie

22.10.2010

5.

Interviurile de selecŃie a candidaŃilor

6.

Rezultatele interviurilor

ObservaŃii

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

25-26.10.2010
27.10.2010

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

7.

8.

Rezultatele competiŃiei de selectare a
beneficiarilor de burse de mobilitate

28.10.2010

Depunerea si rezolvarea contestatiilor

29.10.2010

Site-ul proiectului
Site-ul Şcolii Doctorale
Secretariatul
Doctorale
Vineri: 10,00-12,00
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Şcolii

SELECłIA MOBILITĂłI DOCTORANZI ÎN CADRUL
PROIECTULUI DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DOESEC)
PENTRU PRIMUL AN DE IMPLEMENTARE AL
PROIECTULUI
Procesul de selecŃie va fi derulat şi gestionat de fiecare partener în proiectul DoEsEC., pe bază
de competiŃie, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. CompetiŃia este
organizată distinct pentru mobilităŃile care vor fi derulate în anul universitar 2010/2011 şi
pentru mobilităŃile care vor fi derulate în anul universitar 2011/2012. Fiecare competiŃie
presupune un proces de selecŃie a candidaŃilor care se realizează, în două etape
(corespunzătoare celor două componente ale ofertelor de mobilităŃi), conform calendarului
anunŃat pe site-ul www.doesec.ase.ro.
SelecŃia candidaŃilor se realizează pe baza rezultatelor academice, a rezultatelor obŃinute
la testul de competenŃă lingvistică şi la interviul de selecŃie.

ÎNSCRIEREA CANDIDAłILOR
Înscrierea la selecŃia pentru mobilităŃi doctorale în cadrul proiectului DoEsEc se realizează
după cum urmează:
1)

În cazul ofertei de mobilităŃi, realizată pe baza memorandumurilor de înŃelegere între

Academia de Studii Economice din Bucureşti sau Universitatea de Vest din Timişoara şi,
respectiv, universităŃi şi centre de cercetare din Ńările membre ale Uniunii Europene:
a) Candidatul va depune la secretariatul Şcolii Doctorale de care aparŃine un dosar
conŃinând:

Formularul

tip

de

înscriere

(formular

disponibil

pe

pagina

www.doesec.ase.ro); Scrisoare de intenŃie (maximum 3500 de caractere; redactată
într-o limbă de circulaŃie internaŃională); Curriculum vitae (în format Europass,
redactat într-o limbă de circulaŃie internaŃională); Plan de cercetare în care să detalieze
obiectivele, activităŃile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata
mobilităŃii, de natură să care să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului de
cercetare ştiinŃifică în baza căruia candidatul a fost admis în Programul de cercetare
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ştiinŃifică (redactat într-o limbă de circulaŃie internaŃională), avizat de conducătorul de
doctorat; Lista de lucrări ştiinŃifice (articole, cărŃi, monografii etc. privind rezultatele
cercetării ştiinŃifice, participării la proiecte de cercetare etc.).
b) După încheierea perioadei de înscriere informaŃiile din formularul tip de înscriere
NU pot fi modificate.
c) Dosarele incomplete din punct de vedere al prezenŃei documentelor obligatorii vor
fi eliminate din competiŃie.
În cazul ofertei de mobilităŃi realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinŃific, a universităŃilor şi centrelor de cercetare din Ńările membre ale
Uniunii Europene:
a) Candidatul va depune la secretariatul Şcolii Doctorale de care aparŃine un dosar
conŃinând:

Formularul

tip

de

înscriere

(formular

disponibil

pe

pagina

www.doesec.ase.ro); Curriculum vitae (în format Europass, redactat într-o limbă de
circulaŃie internaŃională); Plan de cercetare în care să detalieze obiectivele, activităŃile
planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităŃii, de natură să care să
contribuie la realizarea obiectivelor proiectului de cercetare ştiinŃifică în baza căruia
candidatul a fost admis în Programul de cercetare ştiinŃifică (redactat într-o limbă de
circulaŃie internaŃională), avizat de conducătorul de doctorat; Lista de lucrări ştiinŃifice
(articole, cărŃi, monografii etc. privind rezultatele cercetării ştiinŃifice, participării la
proiecte de cercetare etc.); Scrisoare de accept/InvitaŃie din partea instituŃiei de primire
din Uniunea European (formular disponibil pe pagina www.doesec.ase.ro).
b) După încheierea perioadei de înscriere informaŃiile din formularul tip de înscriere
NU pot fi modificate.
c) Dosarele incomplete din punct de vedere al prezenŃei documentelor obligatorii vor
fi eliminate din competiŃie.
REZULTATE ACADEMICE ALE DOCTORANZILOR
Rezultatele academice reprezintă:
a. pentru candidaŃii care efectuează mobilitatea în anul II de studii doctorale - media
generală a Programului de Pregătire Universitară Avansată.
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b. pentru candidaŃii care efectuează mobilitatea în anul III de studii doctorale - punctajul
mediu obŃinut cu ocazia evaluării raportului de cercetare intermediar.
Rezultatele academice vor fi colectate centralizat de către membrii echipelor de management
şi implementare a proiectului de la secretariatele Şcolilor Doctorale, după încheierea
procesului de înscrieri. Pentru a fi eligibil pentru participarea la un stagiu de mobilitate care se
desfăşoară în anul al II-lea de studii doctorale, un beneficiar al proiectului DoEsEC trebuie să
aibă media generală a Programului de Pregătire Universitară Avansată minim 7,00. Pentru
participarea la un stagiu de mobilitate care se desfăşoară în anul al III-lea de studii doctorale,
un beneficiar al proiectului DoEsEC trebuie să aibă un punctaj mediu al raportului de
cercetare intermediar de minim 7,00. Metodologia de calcul al mediilor anuale este cea
prevăzută în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat ale celor două universităŃi partener.
Echipa de management a proiectului va afişa, în termen de 24 de ore de la încheierea
perioadei de înscriere, pe site-urile Şcolilor Doctorale şi pe pagina www.doesec.ase.ro, Lista
nominală a candidaŃilor înscrişi conŃinând media de absolvire a Programului de Pregătire
Universitară Avansată, în cazul beneficiarilor proiectului care participă la un stagiu de
mobilitate care se desfăşoară în anul al II-lea de studii doctorale sau lista nominală a
candidaŃilor înscrişi conŃinând punctajul mediu al raportului de cercetare intermediar, în cazul
beneficiarilor proiectului care participă la un stagiu de mobilitate care se desfăşoară în anul al
III-lea de studii doctorale. CandidaŃii au obligaŃia de a verifica exactitatea datelor înscrise în
lista nominală şi de a sesiza, în termen de 24 de la afişare, eventualele neconcordanŃe.
Testul de competenŃă lingvistică se desfăşoară centralizat, pentru limbile engleză, franceză
sau germană, pentru fiecare instituŃie partener în parte, sub forma unei probe scrise. Pentru
promovarea testului de competenŃă lingvistică este necesară obŃinerea unei note de minim
7,00 din 10,00.
DERULAREA INTERVIURILOR DE SELECłIE
Interviurile de selecŃie

sunt realizate de comisii, desemnate de fiecare din cele două

universităŃi partener în proiect şi vor fi formate din 3-5 membri propuşi de către echipa de
implementare a proiectului. Programarea interviurilor va fi stabilită de către echipa de
management a proiectului şi va fi afişată
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pe site-urile Şcolii Doctorale şi pe pagina

www.doesec.ase.ro. Interviul va urmări evaluarea conŃinutului ştiinŃific al proiectului de
cercetare pentru care se efectuează mobilitatea, a capacităŃii de exprimare orală în limba
străină, motivării, interesului profesional şi a cunoştinŃelor avansate necesare unei bune
desfăşurări a mobilităŃii. Pentru promovarea probei este necesară obŃinerea unei note de
minim 7,00 din 10,00. Rezultatele interviurilor se comunică în termen de 24 de ore de la
încheierea probei, prin afişare pe site-ul Şcolii Doctorale.
CALCULUL MEDIEI GENERALE DE SELECłIE
Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor trei componente ale
procesului de selecŃie, după cum urmează:
a. media generală a Programului de Pregătire Universitară Avansată în cazul
beneficiarilor proiectului care participă la un stagiu de mobilitate care se desfăşoară în
anul al II-lea de studii doctorale sau punctajul mediu obŃinut la evaluarea raportului de
cercetare intermediar, în cazul beneficiarilor proiectului care participă la un stagiu de
mobilitate care se desfăşoară în anul al III-lea de studii doctorale - 40%;
b. rezultatul testului de competenŃă lingvistică - 20%;
c. rezultatul obŃinut la interviul de selecŃie - 40%.
Ierarhizarea candidaŃilor se face în funcŃie de următoarele criterii care se aplică
consecutiv: media generală de concurs, ordinea preferinŃelor exprimate şi numărul
locurilor disponibile în instituŃia de primire.
În cazul în care există mai mulŃi candidaŃi cu media generală de concurs egală cu cea a
ultimului admis, departajarea se face în funcŃie de media generală a Programului de
Pregătire Universitară Avansată în cazul beneficiarilor proiectului care participă la un
stagiu de mobilitate care se desfăşoară în anul al II-lea de studii doctorale sau de punctajul
mediu al

raportului de cercetare intermediar, în cazul beneficiarilor proiectului care

participă la un stagiu de mobilitate care se desfăşoară în anul al III-lea de studii doctorale.
În cazul în care egalitatea se menŃine, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a
mediei obŃinute la interviul de selecŃie.
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LISTA UNIVERSITĂłILOR POTENłIAL PARTENERE ALE
PROGRAMULUI DE MOBILITĂłI DE STUDIU
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
InstituŃia

Pagina web

Universita degli Studi di
Messina

www.unime.it/

University of Amsterdam

www.english.uva.nl/

Universitad Politecnica
de Cartagena

www.upct.es/

University of
Gothenburg

www.gu.se/english

Universitatea Paris
Dauphine

www.dauphine.fr/

Universitatea Paul
Verlaine, Metz

www.univ-metz.fr/

Westminster Business
School

www.westminster.ac.uk/schools/business

Leeds Metropolitan
University - Leeds
Business School

www.leedsmet.ac.uk/fbl/

Northumbria University
- Newcastle Business
School

www.northumbria.ac.uk/

Oxford Brookes
University

www.brookes.ac.uk/

Royal Holloway,
University of London School of Management

web.rhul.ac.uk/Management/

Tilburg University

www.tilburguniversity.nl/
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DATE DE CONTACT

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI LA ACADEMIA DE
STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI
rhornoiu@yahoo.com

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
UNIVERSITATEA DOMENIU DE
DOCTORAT

PAGINA WEB

Zilinska
Universzita v
Ziline

www.utc.sk/

Universitat Rovira
i Virgili
Universitat Rovira
i Virgili
Universite des
Sciences et
Technologies de
Lille
Universita degli
Studi di Foggia
Universita degli
Studi di Verona
Nottingham Trent
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EXPERIENłE ALE BENEFICIARILOR DE MOBILITĂłI DE
CERCETARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Pentru Academia de Studii E conomice din Bucureşti, proiectul Doctorat in economie la
standardele Europei cunoaşterii (DoEsEC.) este al doilea proiect de Burse doctorale,
cofinanŃat din Fondul Social European în cadrul Programului OperaŃional – Dezvoltarea
Resurselor Umane. Primul proiect „Doctorat şi doctoranzi în triunghiul cercetare –
dezvoltare – inovare”, contract POSDRU/6/1.5/S/11, este deja în al doilea an de
implementare. În cadrul acestui prim proiect au fost deja derulate mobilităŃi de cercetare în
instituŃii din Uniunea Europeană.
ExperienŃele doctoranzilor sprijiniŃi în proiectul „Doctorat şi doctoranzi în triunghiul
cercetare – dezvoltare – inovare”, contract POSDRU/6/1.5/S/11, sunt pozitive şi fac dovada
importanŃei dimensiunii europene transnaŃionale în activitatea de cercetare ştiinifică. Aceste
experienŃe sunt împărtăşite doctoranzilor sprijiniŃi în cadrul proiectului Doctorat in economie
la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEC.) – contract POSDRU/88/1.5/S/55287:
„Am învăŃat că performanŃa în inovare şi în societatea cunoaşterii se obŃine prin interacŃiunea cu
ceilalŃi, prin aplicarea cunoştinŃelor teoretice în industrie şi mediul de afaceri". Gothenburg este un
oraş al colaborării. Ca şi cercetător străin aici, am fost plăcut impresionată de multitudinea de
activităŃi la care am putut participa, atât la departamentul de Economie, cât şi la cel de Informatică
Aplicată din cadrul UniversităŃii Gothenburg.În cadrul Şcolii de Administrarea Afacerilor, Economie
şi Drept, am audiat seminarul destinat îmbunătăŃirii articolelor ştiinŃifice, susŃinut de prof. Lennart
Hjalmarsson, cursul despre istoria economiei, susŃinut de prof. american Deirdre McCloskey, de la
Universitatea din Chicago, cât şi seminarul lui Paul Krugman, deŃinătorul premiului Nobel pentru
economie din 2008. La IT University, am fost invitaŃi, eu şi colegii mei, să ne prezentăm interesele
ştiinŃifice şi rezultatele cercetării de până acum în cadrul seminariilor doctorale.Ne-am integrat cu
succes în echipa de cercetători de acolo”. Maria Dascălu, beneficiară a unui stagiu de mobilitate
la Gothenburg în cadrul primului proiect de Burse doctorale finanŃat din POSDRU, implementat de
Academia de Studii Economice din Bucureşti
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ECHIPA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI:
Prof.univ. dr. Dumitru MIRON, prorector, manager de proiect (dumiron@ase.ro)
Lect.
univ.
dr.
George
(george.serban@economie.ase.ro)

ŞERBAN-OPRESCU,

responsabil

logistic

Asist. univ. drd. Dan DUMITRESCU, asistent proiect (dandumiase@gmail.com)
Lect. univ. dr. Remus HORNOIU, asistent proiect (rhornoiu@yahoo.com)
Asist. univ. dr. Alin STANCU, asistent proiect (alinstancu@mk.ase.ro)
Asist. univ. drd. Ştefan RĂILEANU, asistent proiect (raileanus@yahoo.com)
Lect. univ. dr. Grigore PIROŞCĂ, asistent proiect (grigore.pirosca@economie.ase.ro )
PENTRU FACILITAREA COMUNICĂRII CU DOCTORANZII SPRIJINIłI ÎN
CADRUL PROIECTULUI DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI
CUNOAŞTERII (DOESEC) SUNT DISPONIBILE ADRESELE DE EMAIL:

doesec@ase.ro – această adresă este disponibilă pentru toate aspectele legate de
implementarea proiectului pentru doctoranzii care beneficiază de sprijin financiar în cadrul
proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
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