PARTEA I ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU
Capitolul I. Acordarea burselor de studiu pe parcursul programului de
(studiu bazat pe) studii universitare avansate
Art. 9 Pe parcursul programului de studii universitare avansate, sprijinul financiar se va
acorda în baza unui proces de monitorizare administrativă şi ştiinţifică care va urmări
modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale asumate prin contractul de studii
universitare de doctorat şi actul adiţional, precum şi progresul ştiinţific realizat de acesta.
Art. 10 Monitorizarea administrativă şi ştiintifică
a) Echipa de implementare a proiectului, cu sprijinul personalului şcolii doctorale
monitorizează participarea beneficiarilor la activităţile didactice din cadrul studiilor
universitare avansate. În acest sens, echipa de implementare, prin intermediul a doi
asistenţi de proiect, va realiza o listă lunară de prezenţă şi va întocmi un raport
administrativ al activităţii doctoranzilor.
b) Echipa de implementare analizează rezultatele obţinute la examenele prevăzute în
programul curricular şi decide măsurile care urmează să fie întreprinse.
c) Echipa de implementare verifică participarea doctoranzilor beneficiari de bursă la
activităţile prevăzute în graficul de desfăşurare a proiectului.
d) Echipa de implementare întreprinde măsurile necesare pentru elaborarea în cele mai
bune condiţii a proiectelor de cercetare doctorală aferente anului 1 şi verifică
îndeplinirea de către doctoranzi a acestei obligaţii.
e) Vor fi organizate forumuri de dezbatere, ateliere tematice şi alte activităţi ştiinţifice
menite să contribuie la îmbunătăţirea permanentă a calităţii ştiinţifice a proiectelor de
cercetare ale doctoranzilor
f) Experţii ştiinţifici din cadrul proiectului, sub coordonarea expertului responsabil cu
calitatea, vor evalua preliminar proiectul de cercetare şi îi vor consilia pe doctoranzi
înainte de prezentarea acestora la secretariatul şcolii doctorale.

Capitolul II. Acordarea burselor de studiu pe parcursul programului de
cercetare ştiinţifică
Art. 11 Obţinerea oricărei forme de sprijin financiar este condiţionată de participarea
doctorandului la activităţile specifice unuia dintre centrele de cercetare acreditate instituţional
în cadrul universităţilor partenere în proiect.
Art. 12 Monitorizarea administrativă se realizează pe baza rapoartelor prezentate de
doctoranzi, verificării participării doctoranzilor la activităţile de cercetare specificate în
proiectul ştiinţific/planul individual de cercetare şi la evenimentele organizate în cadrul
proiectului.
Art. 13 Monitorizarea administrativă se realizează pe baza rapoartelor înaintate de doctoranzi
după cum urmează:
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(1) Rapoartele lunare
a) Doctoranzii au obligaţia de a depune lunar câte un raport cu privire la calendarul şi
rezultatele întâlnirilor de îndrumare ştiinţifică cu conducătorul de doctorat în vederea
realizării obiectivelor şi activităţilor din planul individual de cercetare (Anexa 1.1,
formular disponibil pe pagina www.doesec.ase.ro), cu excepţia perioadelor în care
beneficiază de mobilităţi în universităţi/centre de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene (pentru care se aplică prevederile art. 15).
b) Rapoartele lunare, completate de doctorand şi avizate de conducătorul de doctorat, se
încarcă (semnate şi scanate) de către doctorand în baza de date disponibilă pe pagina
proiectului www.doesec.ase.ro, până ziua de 28 a lunii de raportare.
c) Echipa de implementare a proiectului monitorizează depunerea acestor rapoarte şi
verifică respectarea termenului de depunere.
d) În cazul în care un doctorand beneficiar de bursă doctorală nu depune raportul în
termenul prevăzut la lit. b, se va proceda la sistarea plăţii bursei până la momentul
îndeplinirii acestei obligaţii contractuale.
(2) Rapoartele trimestriale
a) Doctoranzii au obligaţia de a depune şi rapoarte trimestriale în care se descrie stadiul
implementării activităţilor de cercetare şi realizarea obiectivelor din planurile
individuale de cercetare (Anexa 1.2, formular disponibil disponibil pe pagina
www.doesec.ase.ro), cu expcepţia perioadelor în care beneficiază de mobilităţi în
universităţi/centre de cercetare din state membre ale Uniunii Europene (pentru care se
aplică prevederile art. 15).
b) Rapoartele trimestiale sunt completate de doctorand şi, după avizarea acestora de
către conducătorul de doctorat se încarcă (semnate şi scanate) în baza de date
disponibilă pe pagina proiectului www.doesec.ase.ro, în cel mult cinci zile lucrătoare
de la finele trimestrului de raportare.
c) Echipa de implementare a proiectului monitorizează depunerea acestor rapoarte şi
verifică respectarea termenului de depunere.
d) În cazul în care un doctorand beneficiar de bursă doctorală nu depune raportul în
termenul prevăzut la lit. b, se sistează plata bursei până la momentul îndeplinirii
acestei obligaţii contractuale.
e) Rapoartele trimestriale vor fi evaluate de către experţii ştiinţifici ai proiectului.
Activitatea de evaluare va fi coordonată de expertul ştiinţific responsabil cu calitatea
care va elabora un raport sintetic de evaluare trimestrială prin care se poate propune
sistarea acordării bursei pentru doctoranzii care nu se încadrează în criteriile
minimale de performanţă cerute, inclusiv situaţiile în care progresul înregistrat în
realizarea planului individual de cercetare este insuficient sau sunt constatate abateri
semnificative în realizarea obiectivelor planificate.
f) În baza raportului sintetic de evaluare trimestrială, managerul de proiect emite decizia
de sistare a plăţii bursei pentru doctoranzii propuşi în raport.
g) Pentru a se relua sprijinul financiar, doctoranzii a căror bursă a fost suspendată au
obligaţia de a întreprinde măsurile corective stabilite de managerul de proiect în
termenele specificate în Decizia de sistare a plăţii bursei.
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h) În baza evaluării gradului de realizare a recomandărilor şi a standardelor de
performanţă cerute, la propunerea expertului responsabil cu calitatea, managerul de
proiect va emite decizia de reluare a plăţii bursei, inclusiv a celor restante, sau de
menţinere a deciziei de sistare de la plată a bursei pentru doctorandul respectiv.
Art. 14 Verificarea participării la echipele complexe constituite pentru efectuarea unor
cercetări avansate, studii de caz şi alte materiale didactice se realizează astfel:
(1) În conformitate ce art. 6., alin. 12 din actul adiţional nr. 1 la contractul de studii
universitare de doctorat, doctoranzii au obligaţia de a se aronda la unul dintre centrele de
cercetare acreditate instituţional în cadrul celor două instituţii partenere.
(2) Pentru activităţile desfăşurate în cadrul centrului de cercetare la care doctoranzii au fost
arondaţi se va prezenta semestrial un aviz din partea conducerii centrului de cercetare
respectiv.
(3) În perioada de efectuare a mobilităţilor de studiu/cercetare în universităţi/centre de
cercetare din state membre ale Uniunii Europene, Avizul menţionat la alin. (2) va confirma
menţinerea afilierii doctorandului la centrul de cercetare respectiv. Avizul va face referire la
activităţile desfăşurate de doctorand numai în măsura în care acestea pot fi efectuate în afara
centrului de cercetare.
(4) Avizul se încarcă de către doctorand (semnat şi scanat) în baza de date disponibilă pe
pagina proiectului www.doesec.ase.ro, în cel mult cinci zile lucrătoare de la finele
semestrului de raportare.
(5) În cazul în care un doctorand beneficiar de bursă doctorală nu depune Avizul specificat la
alin. (2) şi (3), în termenul prevăzut la alin. (4), se sistează plata bursei.
Art. 15 Monitorizarea administrativă şi ştiinţifică a doctoranzilor care beneficiază de
mobilităţi de studiu/cercetare în universităţi/centre de cercetare din statele membre ale
Uniunii Europene se realizează urmează:
(1) Doctoranzii care efectuează mobilităţi de cercetare în institute de cercetare/universităţi
din Uniunea Europeană în cadrul proiectului “Doctorat in economie la standardele
Europei cunoaşterii (DoEsEC.)” elaborează rapoarte de mobilitate, periodice, la fiecare
două luni, cu privire la stadiul implementării activităţilor de cercetare şi realizarea
obiectivelor din planurile individuale de cercetare stabilite pentru perioada mobilităţii (Anexa
1.3, formular disponibil disponibil pe pagina www.doesec.ase.ro).
(2) Rapoartele de mobilitate sunt completate de doctorand, avizate de supervizorul ştiinţific
din instituţia de primire şi prezintă progresul înregistrat de doctorand în realizarea
obiectivelor de cercetare doctorală stabilite pentru perioada mobilităţii, conform actului
adiţional la contractul de studii semnat de doctorand. Aceste Rapoarte se încarcă de către
doctorand (semnate şi scanate) în baza de date disponibilă pe pagina proiectului
www.doesec.ase.ro, până ziua de 28 a ultimei luni a perioadei de raportare (activităţile
realizate în perioada dintre data de încărcare şi sfârşitul perioadei de raportare vor fi descrise
în următorul Raport)
(3) Rapoartele de mobilitate vor fi evaluate de către experţii ştiinţifici ai proiectului.
Activitatea de evaluare va fi coordonată de expertul ştiinţific responsabil cu calitatea care va
elabora un raport sintetic de evaluare a mobilităţii, prin care se poate propune sistarea
acordării bursei pentru doctoranzii care nu se încadrează în criteriile minimale de
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performanţă cerute, în măsura în care se constată încălcarea, de către doctorand, a obligaţiilor
care îi revin pe perioada mobilităţii.
(4) În baza raportului sintetic de evaluare a mobilităţii, managerul de proiect va Notifica
doctorandului în cauză măsurile corective şi sancţiunile aferente, putând decide sistarea şi,
după caz, recuperarea integrală a sprijinului financiar acordat pe perioada mobilităţii.
(5) Pentru a se relua sprijinul financiar, doctoranzii a căror bursă a fost suspendată au
obligaţia de a întreprinde măsurile corective stabilite de managerul de proiect în termenele
specificate care i-au fost comunicate.
(6) În baza evaluării gradului de realizare a recomandărilor şi a standardelor de performanţă
cerute, la propunerea expertului responsabil cu calitatea, managerul de proiect va emite
decizia de reluare a plăţii bursei, inclusiv a celor restante, sau va menţine decizia de sistare de
la plată a bursei pentru doctorandul respectiv.
Art. 16 Monitorizarea şi evaluarea participării doctoranzilor la activităţile ştiinţifice
prevăzute în cadrul proiectului în vederea acordării sprijinului financiar se realizează de către
echipa de implementare şi vor urmări participarea la evenimentele organizate în cadrul
proiectului.
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