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August 2012

Realizarea ofertei de mobilităţi de studii doctorale (instituţii de primire, durată, teme
de cercetare etc.) de către echipa de management a Academiei de Studii Economice din
București, în perioada 15 august 2010 – 30 aprilie 2011.
Oferta de mobilităţi, a cuprins două componente:
a) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre
ale Uniunii Europene. Formalizarea acceptului instituţiilor de primire din Uniunea
Europeană s-a realizat sub forma unui Memorandum de înţelegere încheiat între ASE
Bucureşti şi instituţia din Uniunea Europeană. Modelul cadru al Memorandumului de
înţelegere a fost elaborat în luna ianuarie 2010 şi a fost transmis instituţiilor contactate.
Numai instituţiile de primire din Uniunea Europeană (universităţi şi/sau institute de
cercetare) care au semnat memorandumuri de înţelegere au fost incluse în oferta de
mobilităţi. Dat fiind faptul că, ASE Bucureşti implementează şi proiectul de burse
doctorale POSDRU/6/1.5/S/11, ţinând cont şi de structura anului universitar şi de
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calendarul activităţilor din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, pentru
eficientizarea activităţilor de identificare a instituţiilor de primire din UE, echipa de
implementare a proiectului POSDRU/6/1.5/S/11, în colaborare cu echipa de
implementare a proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287, a luat decizia ca activitatea de
contactare a instituţiilor din UE să se facă simultan, pentru ambele proiecte. Astfel,
scrisorile de intenţie, precum şi memorandumurile de înţelegere transmise instituţiilor
contactate fac referire la ambele proiecte de burse doctorale derulare de ASE Bucureşti.
În acest sens, echipa de management şi de implementare a participat la o serie de întâlniri şi
a purtat corespondenţă cu reprezentanţi ai universităţilor din Uniunea Europeană. Astfel, în urma
vizitei managerului de proiect Dl. Prorector Dumitru Miron, la Universitatea de Studii din Messina,
în perioada 11-18.04.2010, s-a încheiat un memorandum de înţelegere pentru primirea a 6
doctoranzi, pentru anii academici 2010/2011 și 2011/2012 pentru o perioadă de maxim 8 luni, în
domeniile de doctorat: cibernetică şi statistică economică, finanţe, economie, economie şi afaceri
internaţionale. În urma corespondenţei purtate cu Universitatea Politehnica din Cartagena, Spania sa obţinut un loc pentru domeniul de doctorat administrarea afacerilor, memorandumul de înţelegere
fiind semnat de către reprezentanţii universităţii de primire și de trimitere. Universitatea din
Gothenburg, Suedia a transmis un memorandum de înţelegere în data de 20.04.2010 în care era de
acord cu primirea a 2-3 doctoranzi, pe o perioadă de maxim 8 luni pe parcursul anilor academici
2010/2011 și 2011/2012, în domeniile de doctorat cibernetică şi statistică economică, marketing şi
management. De asemenea, în urma întâlnirii cu reprezentanul Universităţii Paris Dauphine, Franţa,
dl. Regis Boubonne, în 15 mai 2010, la Bucuresti, s-a semnat un memorandum de înţelegere pentru
primirea în stagiu a 7 doctoranzi, pentru o perioadă de maxim 8 luni pe parcursul anilor academici
2010/2011 și2011/2012, pentru domeniile de doctorat: contabilitate, economie, economie şi afaceri
internaţionale, finanţe, informatică economică şi marketing. În perioada 25-28.03.2010,
reprezentanţii Univeristăţii Paul Verlaine, Metz au semnat la Bucureşti un memorandum de
înţelegere în care se angajau să primească la stagii de mobilitate un număr de 2-3 doctoranzi, pe o
perioadă de maxim 6 luni, pe parcursul anilor academici 2010/2011 și 2011/2012, pentru domeniile
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de doctorat: contabilitate, management şi administrarea afacerilor. În urma propunerilor primite din
partea universităţilor s-a realizat oferta cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni
pentru efectuarea de mobilităţi în cadrul proiectului Doctorat în economie la standardele Europei
cunoaşterii (DoEsEc). Aceasta a fost postată pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe cel al proiectului în
data de 20.09.2010.
b) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific:
University of Sheffield, Marea Britanie; Universidad de Sevilla, Departamento de
Economia Aplicada I, Spania; Universita degli Studi di Firenze, Facolta di Scienze
Politiche Cesare Alfieri, Italia; Universita degli Studi di Messina, Facolta di Economia,
Italia; Universite de Haute-Alsace, Laboratoire de mathematiques, informatique et
applications, Franţa; De Monfort University Leicester, Marea Britanie; Universidad de
Murcia, Department of Economic Analysis, Spania.
Realizarea ofertei de mobilităţi de studii doctorale (instituţii de primire, durată, teme
de cercetare etc.) de către echipa de management a Universității de Vest din Timișoara, în
perioada 15 august 2010 – 30 aprilie 2011.
Oferta de mobilităţi, a cuprins două componente:
a) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Universitatea
de Vest din Timișoara şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene. Formalizarea acceptului instituţiilor de primire din Uniunea Europeană s-a
realizat sub forma unor Acorduri de colaborare încheiat între Universitatea de Vest din
Timișoara şi Italia Verona University, Faculty of Economics, Rovira i Virgili University,
Faculty of Economic and Business Sciences și University of Science and Technology,
Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Economics and Management.
Acordurile de colaborare au fost încheiate cu aceste univesități înaintea începerii
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derulării prezentului proiect.
b) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific: în
cazul acestei componenete doctorazii Universității de Vest din Timișoara – Facultatea de
Economie și de Administrare a Afacerilor nu au identificat o astfel de colaborare.
Selectarea doctoranzilor pentru mobilităţile doctorale în perioada 15 august 2010 – 30 aprilie
2011. Aceştia au fost selectaţi din rândul celor 76 de doctoranzi din cadrul Academiei de
Studii Economice din București
Selecţia candidaţilor din cadrul Academiei de Studii economice din Bucureşti pentru mobilităţi
doctorale s-a realizat, în două etape conform calendarului de selecţie, prin competiţie, pe baza
rezultatelor academice, a celor obţinute la testul de competenţă lingvistică şi la interviul de
selecţie. În data de 20.09.2010, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe site-ul proiectului a fost postat
anunţul cu privire calendarul procesului de selectare a doctoranzilor beneficiari de burse de
mobilitate (etapa I şi etapa a II a) pentru anul universitar 2010/2011, precum şi numărul de luni de
mobilitate repartizate celor 2 etape. Astfel, 56 de luni bursă de mobilitate au fost repartizate etapei I,
corespunzătoare perioadei 04-15.10.2010, când s-a desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor
beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care au aplicat în cadrul ofertei de
mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a
universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. Un număr total de
146 de luni de mobilitate au fost repartizate etapei a II a, corespunzatoare perioadei 18-29.10.2010,
cand s-a desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul
proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DoEsEc) care au aplicat în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza memorandumurilor de
înţelegere între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de
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cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene. Durata unui stagiu de mobilitate în universităţile
şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene cu care Academia de Studii
Economice din Bucureşti are încheiate memorandumuri de înţelegere este de maxim 8 luni.
Excepţie fac mobilităţile oferite de Universitatea Paul Verlaine, Metz unde perioada stagiului este
de maxim 6 luni.
Etapa a I a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene au fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale, 7 dosare de înscriere la selecţia pentru
mobilităţi doctorale – 2 din domeniul de doctorat administrarea afacerilor, 1 cibernetică şi statistică
economică, 2 economie, 1 informatică economică şi 1 marketing - în perioada 04-06.10.2010,
fiecare conţinând: Formularul tip de înscriere; Curriculum vitae (redactat într-o limbă de circulaţie
internaţională); Proiectul de cercetare în baza căruia candidatul a fost admis în Programul de
cercetare ştiinţifică (redactat într-o limbă de circulaţie internaţională), în care au fost detaliate
obiectivele de cercetare prevăzute pe durata mobilităţii; Lista de lucrări ştiinţifice (articole, cărţi,
monografii etc. privind rezultatele cercetării ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare etc.);
Scrisoare de accept/Invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea European.
În 07.10.2010 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, lista nominala a celor 7
candidaţi înscrişi, conţinând media raportului de cercetare intermediar şi repartiţia pe săli de
concurs pentru testul de competenţă lingvistică.
În 08.10.2010 a fost organizat testul de competenţă lingvistică. La acesta s-au prezentat cei 7
candidaţi, conform borderoului de predare lucrări.
În 08.10.2010 au fost afişate, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele testului de
competenţa lingvistică şi repartiţia pe comisii a candidaţilor pentru interviurile de selecţie. În urma
evaluării testelor, pe baza baremului de corectare, cei 7 candidaţi au fost declaraţi amdişi.
Interviurile de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi s-au realizat în data de 11.10.2010. Prin
Decizia Rectorului 0049/2/06.10.2010 s-a constituit comisia, formată din cinci membri, pentru
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interviul de selecţie a doctoranzilor eligibili pentru mobilităţi în cadrul proiectului Doctorat în
economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc). Comisia a urmărit evaluarea conţinutului
ştiinţific al proiectului de cercetare pentru care se efectuează mobilitatea, a capacităţii de exprimare
orală în limba străină, a motivării, interesului profesional

şi a cunoştinţelor avansate ale

doctorandului, necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.
În 13.10.2010 au fost afişate, pe site-ul Scolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele interviului:
6 candidaţi au fost declaraţi admişi şi unul respins.
Rezultatele competiţiei de selectare a beneficiarilor de burse de mobilitate au afişate, în 14.10.2010,
pe lista candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar din cadrul proiectului – 6 candidaţi şi pe
lista candidaţilor respinşi în cadrul proiectului 1 candidat.

Etapa a II a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene au fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale, în perioada 18-20.10.2010, 8 dosare – 2
economie, 2 economie şi afaceri internaţionale, 2 administrarea afacerilor, 1 management şi 1
marketing – conţinând: formularul tip de înscriere; Scrisoare de intenţie (maximum 3500 de
caractere; redactată într-o limbă de circulaţie internaţională); Curriculum vitae (redactat într-o limbă
de circulaţie internaţională); Proiectul de cercetare în baza căruia candidatul a fost admis în
Programul de cercetare ştiinţifică (redactat într-o limbă de circulaţie internaţională), în care au fost
detaliate obiectivele de cercetare prevăzute pe durata mobilităţii; Lista de lucrări ştiinţifice (articole,
cărţi, monografii etc. privind rezultatele cercetării ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare
etc.).
În 21.10.2010 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, lista nominala a celor 8
candidaţi înscrişi, conţinând media raportului de cercetare intermediar şi repartiţia pe săli de
concurs pentru testul de competenţă lingvistică.
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În 22.10.2010 a fost organizat testul de competenţă lingvistică. La acesta s-au prezentat 7 candidaţi,
conform borderoului de predare lucrări, unul fiind absent.
În 22.10.2010 au fost afişate, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele testului de
competenţa lingvistică şi repartiţia pe comisii a candidaţilor pentru interviurile de selecţie. În urma
evaluării testelor, pe baza baremului de corectare, 7 candidaţi au fost declaraţi amdişi şi unul
respins, fiind absent.
Interviurile de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi s-au realizat în data de 25.10.2010. Prin
Decizia Rectorului 83/20.10.2010 s-a constituit comisia, formată din cinci membri, pentru interviul
de selecţie a doctoranzilor eligibili pentru mobilităţi în cadrul proiectului Doctorat în economie la
standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc). Comisia a urmărit evaluarea conţinutului ştiinţific al
proiectului de cercetare pentru care se efectuează mobilitatea, a capacităţii de exprimare orală în
limba străină, a motivării, interesului profesional şi a cunoştinţelor avansate ale doctorandului,
necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.
În 27.10.2010 au fost afişate, pe site-ul Scolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele interviului.
Toţi cei 7 candidaţi au fost declaraţi admişi.
Rezultatele competiţiei de selectare a beneficiarilor de burse de mobilitate au afişate, în 28.10.2010,
pe următoarele categorii de liste:
- lista candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar din cadrul proiectului, repartizaţi în funcţie
de universitatea de destinaţie – 6 candidaţi
- lista candidaţilor în aşteptare, care au obţinut o medie generală de concurs de minim 7,00 şi care
pot recandida în eventualitatea unei redistribuiri ulterioare a locurilor disponibilizate – 1 candidat.
Având în vedere numărul candidaţilor înscrişi pentru obţinerea suportului financiar necesar
pentru efectuarea de mobilitati în cadrul proiectului Doctorat în economie la standardele Europei
cunoaşterii (DoEsEc), prin raportare la rezultatele obţinute în urma procesului de selecţie organizat
conform Metdologiei de acordare a sprijinului financiar, evaluare şi monitorizare a doctoranzilor în
cadrul proiectului Doctorat în economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc) partea a II
Acordarea burselor de mobilitate, - contract POSDRU/88/1.5/S/55287 şi în baza prevederilor
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEC)
POSDRU/88/1.5/S/55287
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din
Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara

-8-

memorandumurilor de înţelegere încheiate de ASE Bucureşti cu universităţile partenere din
Uniunea Europeană, respectiv prevederile referitoare la domeniile de studii universitare de doctorat
şi numarul de doctoranzi care pot efectua mobilitati de cercetare, Rectorul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti a emis DECIZIA 103/28.10.2010 privind redistribuirea numărului de
locuri alocate, pe instituţii de primire din Uniunea Europeană, pentru mobilităţile de
cercetare ale doctoranzilor spijiniţi în proiectul Doctorat în economie la standardele Europei
cunoaşterii (DoEsEc), Etapa a II a, octombrie 2010. Astfel, se modifică, prin redistribuire,
numărul de locuri disponibile, pe instituţii de primire din Uniunea Europeană, pentru mobilităţile
de cercetare ale doctoranzilor spijiniţi în proiectul POSDRU/88/1.5/S/55287, conform tabelului.
Nr.

Universitatea de primire

Domeniul de

Nr.

Nr. locuri

doctorat

locuri

alocate final, prin

alocate

redistribuire

Crt.

iniţial
1.

Universidad Politecnica de Administrarea

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cartagena afacerilor
Universite Paul Verlaine
Franta
Univerista degli Studi di
Messina
2.

University of Gothenburg Cibernetică şi
statistică economică
Universita degli Studi di
Messina

3.

Universite Dauphine Paris Contabilitate
Universite Paul Verlaine,
Metz, Franta
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Nr.

Universitatea de primire

Domeniul de

Nr.

Nr. locuri

doctorat

locuri

alocate final, prin

alocate

redistribuire

Crt.

iniţial
4

Universite Dauphine Paris

Economie

Universita degli Studi di

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

19

Messina
5

Universita degli Studi di

Economie şi afaceri

Messina

internaţionale

Universite Dauphine Paris
6

Universite Dauphine Paris

Finanţe

Universita degli Studi di
Messina
7
8

Universite Dauphine Paris
Universite Paul Verlaine

Informatică
economică
Management

Franta
University of Gothenburg
9

University of Gothenburg

Marketing

Universite Dauphine Paris
Total

În data de 28.10.2010 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe cel al proiectului, lista celor
candidaţi selectaţi, pe locuri cu suport financiar din cadrul proiectului, repartizaţi în funcţie de
universitatea de destinaţie, în urma redistribuirii locurilor disponibilizate.
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Selectarea doctoranzilor pentru mobilităţile doctorale în perioada 15 august 2010 – 30 aprilie
2011. Aceştia au fost selectaţi din rândul celor 16 doctoranzi bursieri ai Universității de Vest
din Timișoara
Selecţia candidaţilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara pentru mobilităţi doctorale se
face, în două etape conform calendarului de selecţie, prin competiţie, pe baza rezultatelor
academice, a celor obţinute la testul de competenţă lingvistică şi la interviul de selecţie. În data de
01.11.2010, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe site-ul proiectului a fost postat anunţul cu privire
calendarul procesului de selectare a doctoranzilor beneficiari de burse de mobilitate (etapa I şi etapa
a II a) pentru anul universitar 2010/2011, precum şi numărul de luni de mobilitate repartizate celor
2 etape. Astfel, 24 de luni bursă de mobilitate sunt repartizate etapei I, corespunzătoare perioadei
16-26.11.2011, când s-a desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de
mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI
CUNOAŞTERII (DoEsEc) care au aplicat în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza
identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de
cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. Un număr total de 24 de luni de mobilitate au
fost repartizate etapei a II a, corespunzatoare perioadei 29.12.2010 – 09.12.2010, cand s-a
desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul
proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare
între Universitatea de Vest din Timișoara şi universităţi şi centre de cerectare din ţările membre ale
Uniunii Europene.
Etapa a I a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene nu au fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale nici un dosar de înscriere la selecţia
pentru mobilităţi doctorale.
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Etapa a II a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare între Universitatea de Vest
din Timișoara şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene au fost
depuse la secretariatul Şcolii Doctorale, în perioada 29.11.2010 – 01.12.2010, 1 dosar de la
domeniul de doctorat Contabilitate conţinând: formularul tip de înscriere; Scrisoare de intenţie
(maximum 3500 de caractere; redactată într-o limbă de circulaţie internaţională); Curriculum vitae
(redactat într-o limbă de circulaţie internaţională); Proiectul de cercetare în baza căruia candidatul a
fost admis în Programul de cercetare ştiinţifică (redactat într-o limbă de circulaţie internaţională), în
care au fost detaliate obiectivele de cercetare prevăzute pe durata mobilităţii; Lista de lucrări
ştiinţifice (articole, cărţi, monografii etc. privind rezultatele cercetării ştiinţifice, participării la
proiecte de cercetare etc.).
În 02.12.2010 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, lista nominala a
candidatului înscris, conţinând media primului an de studiu şi repartiţia pe săli de concurs pentru
testul de competenţă lingvistică.
În 03.12.2010 a fost organizat testul de competenţă lingvistică la care s-a prezentat doctorandul
înscris.
În 03.12.2010 a fost afişat, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatul testului de
competenţă lingvistică. În urma evaluării testului, pe baza baremului de corectare, candidatul înscris
a fost declarat respins.
In perioada 15 august 2010 – 30 aprilie 2011, 12 din cei 13 doctoranzi care au câștigat concursul
pentru efectuarea de mobilități, efectuează stagii de mobilitate doctorală în instituţii de primire din
Uniunea Europeană, astfel:
Condiţiile de desfăşurare a mobilităţii au fost formalizate de către ASE Bucureşti şi instituţiile de
primire prin memorandumuri de înţelegere şi/sau scrisori de accept. În ceea ce priveşte relaţiile
dintre ASE Bucureşti şi cei 12 doctoranzi sprijiniţi care beneficiază de stagii de mobilitate în cadrul
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proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287, acestea au fost formalizate prin acte adiţionale la contractele
de studii universitare de doctorat. Doctorandei Diana Teodora Bălan i-a fost aprobată, de către
managerul de proiect, cererea de retragere din programul de mobilități din motive obiective.
Pe perioada efectuării mobilităţii de cercetare, în instituţiile de primire din Uniunea
Europeană cei 12 doctoranzi sunt asistaţi şi îndrumaţi de supervizorul ştiinţific desemnat de
instituţia de primire. Supervizorul ştiinţific desemnat de instituţia de primire informează echipa de
implementare a proiectului, ori de câte ori este necesar, cu privire la problemele apărute, în măsura
în care aspectele prezentate de supervizorul ştiinţific sunt legate de calitatea activităţii de cercetare
ştiințifică, acestea sunt comunicate şi conducătorului de doctorat în vederea adoptării deciziilor
necesare. Supervizarea ştiinţifică, în instituţiile de primire din Uniunea Europeană, a celor 12
doctoranzi a fost realizată după cum urmează:
Nume şi prenume

Instituţia de primire din UE

Supervizor

ştiinţific

desemnat în instituţia de
primire.
Bunea Daniela

Universidad de Murcia

Prof.

Hernandez

Martinez

Pedrto Jesus
Camenita Radu

Univeristy of Gothenburg

Prof. Lennart Hjalmarsson

Chiru Ion Codrin

University of Messina

Prof. Grazia Calabro

Drutu (Ivan) Maricica

Universita

degli

Studi

Messina
Grigore

Georgiana De

Monfort

di Prof.

Dragulanescu

Irina

Virginia
University Prof. Crowther David

Florentina

Leicester, Marea Britanie

Grigorovici Adrian – Danut

Universite de Haute-Alsace

Prof. Cornel Marius Murea

Musteata (Iove) Victoria

Universite Paris Dauphine

Prof. Regis Bourbonnais

Petcu Andreea

University Paul Verlaine

Prof. Guy Solle

Petrescu Raluca Mariana

Universidad de Sevilla

Prof. Isidoro Romero Luna
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Popescu

(Robu)

Raluca Universite Paris Dauphine

Prof. Regis Bourbonnais

Georgiana
Rizea Ionela Carmen

University of Messina

Prof. Irina Drăgulănescu

Toader Cristina - Alexandra

University of Sheffield, Marea Prof. Kostas Mouratidis
Britanie

Monitorizarea doctoranzilor sprijiniţi care efectuează stagii de cercetare doctorală, în instituţii de
primire din Uniunea Europeană s-a realizat pe baza rapoartelor periodice (la fiecare două luni)
elaborate de doctoranzi, cu privire la stadiul implementării activităţilor de cercetare şi realizarea
obiectivelor din planurile individuale de cercetare, avizate de supervizorul ştiinţific din instituţia de
primire. Formularul de Raport periodic este disponibil pe pagina web a proiectului
www.doesec.ase.ro, fiind accesibil doctoranzilor sprijiniţi, prin contul personal (utilizator şi parolă);
şi sunt ataşate, ca document suport. În perioada 15 august 2010 – 30 aprilie 2011, fiecare doctorand
sprijinit care şi-a desfăşurat activitatea de cercetare doctorală în instituţii de primire din Uniunea
Europeană a elaborat şi transmis echipei de implementare a proiectului câte 1, 2 sau 3 rapoarte, în
funcție de data plecării la mobilitate. Experţii pe termen lung au analizat un număr total de 23 de
Rapoarte de mobilitate ale doctoranzilor.
Realizarea ofertei de mobilităţi de studii de către echipa de management a proiectului in
perioada 01 mai 2011 – 31 decembire 2011
Oferta de mobilităţi a ASE București, a cuprins două componente:
c) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale
Uniunii Europene. În acest sens, echipa de de implementare a participat, în perioada 01
mai 2011 – 31 decembire 2011, la o serie de întâlniri cu reprezentanti ai Universitatii de
Studii din Perugia, Italia, in perioada 23-27 noiembrie 2011, incheiindu-se un acord cardu
pentru schimbul de doctoranzi. Astfel, Universitatea de Studii din Perugia a fost inclusa in
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oferta de mobilitati de studii, parte dintr-un proces de selectie ce va fi organizat in perioada
următoare.
d) a doua componentă a fost constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre
ale Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific:
Salford University, Marea Britanie; Bradford University, School of Management, Marea
Britanie; Universitee Mediterranee, Franta; University of Verona, Italia; London School of
Economics, Marea Britanie; Tilburg University, Olanda; University of Reading, Marea
Britanie.
Oferta de mobilităţi a Universitatea de Vest din Timișoara, a cuprins două componente:
c) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Universitatea
de Vest din Timișoara şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene. Formalizarea acceptului instituţiilor de primire din Uniunea Europeană s-a
realizat sub forma unor Acorduri de colaborare încheiate între Universitatea de Vest din
Timișoara şi Italia Verona University, Faculty of Economics, Rovira i Virgili University,
Faculty of Economic and Business Sciences și University of Science and Technology,
Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Economics and Management.
Acordurile de colaborare au fost încheiate cu aceste univesități înaintea începerii
derulării prezentului proiect.
d) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific: în
cazul acestei componenete doctorazii Universității de Vest din Timișoara – Facultatea de
Economie și de Administrare a Afacerilor au identificat o astfel de colaborare.
Selecția doctoranzilor în vederea participării la stagiile de mobilitate doctorală, în perioada 01
mai 2011 – 31 decembire 2011
Activitatea de selecție desfășurată la Coordonator (Academia de Studii Economice din
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București)
Selecţia candidaţilor din cadrul Academiei de Studii economice din Bucureşti pentru mobilităţi
doctorale s-a realizat, în două etape conform calendarului de selecţie, prin competiţie, pe baza
rezultatelor academice, a celor obţinute la testul de competenţă lingvistică şi la interviul de
selecţie. În data de 07.06.2011, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe site-ul proiectului a fost postat
anunţul cu privire calendarul procesului de selectare a doctoranzilor beneficiari de burse de
mobilitate (etapa I şi etapa a II a) pentru anul universitar 2011/2012. Astfel, 60 de luni bursă de
mobilitate au fost repartizate etapei I, corespunzătoare perioadei 04-15.07.2011, când s-a desfăşurat
procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc)
care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu
acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale
Uniunii Europene. Un număr total de 52 de luni de mobilitate au fost repartizate etapei a II a,
corespunzatoare perioadei 18-29.07.2011, cand s-a desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor
beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care au aplicat în cadrul ofertei de
mobilităţi, realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de Studii Economice
din Bucureşti şi universităţi şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene. Durata
unui stagiu de mobilitate în universităţile şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii
Europene cu care Academia de Studii Economice din Bucureşti are încheiate memorandumuri de
înţelegere este de maxim 8 luni. Excepţie au facut mobilităţile oferite de Universitatea Paul
Verlaine, Metz unde perioada stagiului este de maxim 6 luni.
Etapa a I a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene au fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale,8 dosare de înscriere la selecţia pentru
mobilităţi doctorale – 1 din domeniul de doctorat administrarea afacerilor, 4
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contabilitate, 1 marketing, 1 economie si afaceri internationale - în perioada 04-06.07.2011, fiecare
conţinând: Formularul tip de înscriere; Curriculum vitae (redactat într-o limbă de circulaţie
internaţională); Proiectul de cercetare în baza căruia candidatul a fost admis în Programul de
cercetare ştiinţifică (redactat într-o limbă de circulaţie internaţională), în care au fost detaliate
obiectivele de cercetare prevăzute pe durata mobilităţii; Lista de lucrări ştiinţifice (articole, cărţi,
monografii etc. privind rezultatele cercetării ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare etc.);
Scrisoare de accept/Invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea European de la
universităţi/institute de cercetare din state membre ale Uniunii Europene identificate de doctoranzi,
cu acordul coordonatorului ştiinţific.
În 07.07.2011 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, lista nominala a celor 8
candidaţi înscrişi, conţinând media raportului de cercetare intermediar şi repartiţia pe săli de
concurs pentru testul de competenţă lingvistică.
În 08.07.2011 a fost organizat testul de competenţă lingvistică. La acesta s-au prezentat cei 8
candidaţi, conform borderoului de predare lucrări.
În 08.07.2011 au fost afişate, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele testului de
competenţa lingvistică şi repartiţia pe comisii a candidaţilor pentru interviurile de selecţie. În urma
evaluării testelor, pe baza baremului de corectare, cei 8 candidaţi au fost declaraţi amdişi.
Interviurile de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi s-au realizat în data de 12.07.2011. Prin
Decizia Rectorului 876/06.07.2011 s-a constituit comisia, formată din cinci membri, pentru
interviul de selecţie a doctoranzilor eligibili pentru mobilităţi în cadrul proiectului Doctorat în
economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc).Comisiaa urmărit evaluarea conţinutului
ştiinţific al proiectului de cercetare pentru care se efectuează mobilitatea, a capacităţii de exprimare
orală în limba străină, a motivării, interesului profesional

şi a cunoştinţelor avansate ale

doctorandului, necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.
În 13.07.2011 au fost afişate, pe site-ul Scolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele interviului:
8 candidaţi au fost declaraţi admişi.
Rezultatele competiţiei de selectare a beneficiarilor de burse de mobilitate au afişate, în 14.07.2011,
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pe lista candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar din cadrul proiectului – 8 candidaţi.
Etapa a II a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene au fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale, în perioada 18-20.07.2011, 5 dosare – 2
economie, 1 administrarea afacerilor, 2 management– conţinând: formularul tip de înscriere;
Scrisoare de intenţie (maximum 3500 de caractere; redactată într-o limbă de circulaţie
internaţională); Curriculum vitae (redactat într-o limbă de circulaţie internaţională); Proiectul de
cercetare în baza căruia candidatul a fost admis în Programul de cercetare ştiinţifică (redactat într-o
limbă de circulaţie internaţională), în care au fost detaliate obiectivele de cercetare prevăzute pe
durata mobilităţii; Lista de lucrări ştiinţifice (articole, cărţi, monografii etc. privind rezultatele
cercetării ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare etc.).
În 21.07.2011 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, lista nominala a celor 5
candidaţi înscrişi, conţinând media raportului de cercetare intermediar şi repartiţia pe săli de
concurs pentru testul de competenţă lingvistică. O candidata din domeniul management nu a depus
la Scola Doctorala raportul intermediar, astfel descalificandu-se pentru concurs.
În 22.07.2011 a fost organizat testul de competenţă lingvistică. La acesta s-au prezentat 4 candidaţi,
conform borderoului de predare lucrări.
În 22.07.2011 au fost afişate, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele testului de
competenţa lingvistică şi repartiţia pe comisii a candidaţilor pentru interviurile de selecţie. În urma
evaluării testelor, pe baza baremului de corectare cei 4 candidaţi au fost declaraţi amdişi.
Interviurile de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi s-au realizat în data de 26.07.2011. Prin
Decizia Rectorului

898/20.07.2011 s-a constituit comisia, formată din cinci membri, pentru

interviul de selecţie a doctoranzilor eligibili pentru mobilităţi în cadrul proiectului Doctorat în
economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc). Comisiaa urmărit evaluarea conţinutului
ştiinţific al proiectului de cercetare pentru care se efectuează mobilitatea, a capacităţii de exprimare
orală în limba străină, a motivării, interesului profesional
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doctorandului, necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.
În 27.07.2011 au fost afişate, pe site-ul Scolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatele interviului.
Toţi cei 4 candidaţi au fost declaraţi admişi.
Rezultatele competiţiei de selectare a beneficiarilor de burse de mobilitate au afişate, în 28.07.2011,
pe următoarele categorii de liste:
- lista candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar din cadrul proiectului, repartizaţi în funcţie
de universitatea de destinaţie – 3 candidaţi
- lista candidaţilor în aşteptare, care au obţinut o medie generală de concurs de minim 7,00 şi care
pot recandida în eventualitatea unei redistribuiri ulterioare a locurilor disponibilizate – 1 candidat.
Având în vedere numărul candidaţilor înscrişi pentru obţinerea suportului financiar necesar pentru
efectuarea de mobilitati în cadrul proiectului Doctorat în economie la standardele Europei
cunoaşterii (DoEsEc), prin raportare la rezultatele obţinute în urma procesului de selecţie organizat
conform Metodologiei de acordare a sprijinului financiar, evaluare şi monitorizare a doctoranzilor
în cadrul proiectului Doctorat în economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc)partea a II
Acordarea burselor de mobilitate, - contract POSDRU/88/1.5/S/55287 şi în baza prevederilor
memorandumurilor de înţelegere încheiate de ASE Bucureşti cu universităţile partenere din
Uniunea Europeană, respectiv prevederile referitoare la domeniile de studii universitare de doctorat
şi numarul de doctoranzi care pot efectua mobilitati de cercetare, Rectorul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti a emis DECIZIA 903/28.07.2011 privind redistribuirea numărului de
locuri alocate, pe instituţii de primire din Uniunea Europeană, pentru mobilităţile de
cercetare ale doctoranzilor spijiniţi în proiectul Doctorat în economie la standardele Europei
cunoaşterii (DoEsEc), Etapa a II a, iulie 2011. Astfel, se modifică, prin redistribuire, numărul de
locuri disponibile, pe instituţii de primire din Uniunea Europeană, pentru mobilităţile de cercetare
ale doctoranzilor spijiniţi în proiectul POSDRU/88/1.5/S/55287, conform tabelului.
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Nr.

Universitatea de primire

Crt.

Domeniul de

Nr. locuri

Nr. locuri

doctorat

alocate

alocate final,

iniţial

prin
redistribuire

1.

Universite Paul Verlaine Administrarea

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Franta afacerilor
Univerista degli Studi di
Messina
2.

University of Gothenburg Cibernetică şi
Univerista degli Studi di statistică
Messina economică

3.

Universite DauphineParis Contabilitate
Universite Paul Verlaine, Metz,
Franta

4

Universite Dauphine Paris

Economie

Universita degli Studi di
Messina
University of Gothenburg
5

6

Universita degli Studi di

Economie şi

Messina

afaceri

Universite DauphineParis

internaţionale

1

1

Universite Dauphine Paris

Finanţe

1

1

1

1

1

1

1

1

Universita degli Studi di
Messina
7

Universite Dauphine Paris

Informatică
economică

Universita degli Studi di
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEC)
POSDRU/88/1.5/S/55287
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din
Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara

- 20 -

Nr.

Universitatea de primire

Crt.

Domeniul de

Nr. locuri

Nr. locuri

doctorat

alocate

alocate final,

iniţial

prin
redistribuire

Messina
8

Universite Dauphine Paris

Management

University of Gothenburg
9

University of Gothenburg

Marketing

Universite DauphineParis

1

1

1

1

1

1

1

1

18

18

În data de 28.07.2011 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe cel al proiectului, lista
candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar din cadrul proiectului, repartizaţi în funcţie de
universitatea de destinaţie, în urma redistribuirii locurilor disponibilizate.
Deaoarce numarul de luni de mobilitate nu a fost acoperit din cele doua selectii, echipa de
implementare a decis realizarea unui nou concurs de selectie in perioada 03-28.10.2011. În data de
03.09.2011, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe site-ul proiectului a fost postat anunţul cu privire
calendarul procesului de selectare a doctoranzilor beneficiari de burse de mobilitate (etapa I şi etapa
a II a) pentru anul universitar 2011/2012. Astfel, 2 de luni bursă de mobilitate au fost repartizate
etapei I, corespunzătoare perioadei 03-14.10.2011, când s-a desfăşurat procesul de selectare a
doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN
ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul
ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului
ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. Un
număr total de 30 de luni de mobilitate au fost repartizate etapei a II a, corespunzatoare perioadei
17-28.10.2011, cand s-a desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de
mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI
CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza
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memorandumurilor de înţelegere între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi universităţi
şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene. Durata unui stagiu de mobilitate în
universităţile şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene cu care Academia de
Studii Economice din Bucureşti are încheiate memorandumuri de înţelegere este de maxim 8 luni.
Excepţie fac mobilităţile oferite de Universitatea Paul Verlaine, Metz unde perioada stagiului este
de maxim 6 luni. La cele doua etape de selectie nici un doctorand nu si-a depus candidatura.
Activitatea de selecție desfășurată la Partener I (Universitatea de Vest din Timișoara) în
perioada 01 mai 2011 – 31 decembire 2011
Selecţia candidaţilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara pentru mobilităţi doctorale se
face, în două etape conform calendarului de selecţie, prin competiţie, pe baza rezultatelor
academice, a celor obţinute la testul de competenţă lingvistică şi la interviul de selecţie. În data de
25.06.2011, pe site-ul Şcolii Doctorale şi pe site-ul proiectului a fost postat anunţul cu privire
calendarul procesului de selectare a doctoranzilor beneficiari de burse de mobilitate (etapa I şi etapa
a II a) pentru anul universitar 2011/2012, precum şi numărul de luni de mobilitate repartizate celor
2 etape. Astfel,24 de luni bursă de mobilitate sunt repartizate etapei I, corespunzătoare perioadei 415.07.2011, când se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de
mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI
CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării
de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare
din ţările membre ale Uniunii Europene. Un număr total de 24 de luni de mobilitate sunt repartizate
etapei a II a, corespunzatoare perioadei 18 – 29.07.2011, cand se va desfăşura procesul de selectare
a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN
ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul
ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare între Universitatea de Vest din
Timișoara şi universităţi şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene.
Etapa a I a
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În cazul ofertei de mobilităţi, a fost realiyată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene au fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale un dosar de înscriere la selecţia pentru
mobilităţi doctorale de catre doctorand Carica Gratiela domeniul Economie in vederea efectuarii
stagiului de mobilitate in cadrul University of East Anglia. Dosarul a continut urmatoarele
documente: Scrisoarea de acceptare de la University of East Anglia, formularul tip de înscriere;
Scrisoare de intenţie (maximum 3500 de caractere; redactată într-o limbă de circulaţie
internaţională); Curriculum vitae (redactat într-o limbă de circulaţie internaţională); Proiectul de
cercetare în baza căruia candidatul a fost admis în Programul de cercetare ştiinţifică (redactat într-o
limbă de circulaţie internaţională), în care au fost detaliate obiectivele de cercetare prevăzute pe
durata mobilităţii; Lista de lucrări ştiinţifice (articole, cărţi, monografii etc. privind rezultatele
cercetării ştiinţifice, participării la proiecte de cercetare etc.).
În 07.07.2011 a fost afişată, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, lista nominala a
candidatului înscris, conţinând media primului an de studiu şi repartiţia pe săli de concurs pentru
testul de competenţă lingvistică.
În 08.07.2011 a fost organizat testul de competenţă lingvistică la care s-a prezentat doctorandul
înscris.
În 08.07.2011 a fost afişat, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatul testului de
competenţă lingvistică. În urma evaluării testului, pe baza baremului de corectare, candidatul înscris
a fost declarat admis.
In data de 11.07.2011 s-a derulat interviul de selectie cu doctorandul insctis in urma caruia acesta a
fost admis.
În 14.07.2011 a fost afişat, pe site-ul Şcolii Doctorale şi cel al proiectului, rezultatul etapei de
selctie, doctorand inscrisa fiind admisa pentru efectuarea stagiului de mobilitate. Precizam ca nu au
existat contestatii in cadrul acestei etape de selectie.

Etapa a II a
DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEC)
POSDRU/88/1.5/S/55287
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din
Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara

- 23 -

În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare între Universitatea de Vest
din Timișoara şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene nu au
fost depuse la secretariatul Şcolii Doctorale nici un dosar de inscriere.
Derularea propriu-zisă a stagiilor de mobilitate în perioada 01 mai 2011 – 31 decembire 2011
S-au derulat 25 stagii de mobilitate, totalizînd un număr de 67 de luni. Obligațiile care revin
doctoranzilor beneficiari de mobilități, instituției de trimitere și instituției de primire din UE au
făcut obiectul unui act adițional la contractul de studii universitare de doctorat. Beneficiarii stagiilor
de mobilitate și instituțiile de primire sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr. crt.

Nume si prenume

Instituție

de Perioadă

primire

Număr de luni
total (din care
efectuate

în

perioada

în

perioada

01

mai 2011 – 31
decembire
2011)
1

Bunea Daniela

Universidad de
Murcia

2 noiembrie

8 (2)

2010 - 01 iulie
2011

2

Chiru Ion Codrin

Universitatea de
Studii
Messina

3

Grigore
Florentina

Georgiana De Montfort
University

din

21 februarie

5 (2)

2011 - 21 iulie
2011
10 Noiembrie

8 (2)

2010 - 11 Iulie
2011
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Nr. crt.

Nume si prenume

Instituție

de Perioadă

primire

Număr de luni
total (din care
efectuate

în

perioada

în

perioada

01

mai 2011 – 31
decembire
2011)
4

Grigorovici Adrian Danut

Université de

1 decembrie

Haute-Alsace

2010 - 31 iulie

8 (3)

2011
5

Petrescu Raluca Mariana

Universidad de
Sevilla

1 Noiembrie

8 (2)

2010 - 30 Iunie
2011

6

Toader

Cristina University of

Alexandra

Sheffield

10 noiembrie

8 (2)

2010 - 10 iulie
2010

7

Camenita Radu

University of

15 ianuarie 2011

Gothenburg

- 15 septembrie

8 (4)

2011
8

9

Drutu (Ivan) Maricica

Musteata (Iove) Victoria

Universitatea de

22 noiembrie

Studii din

2010 – 22 iulie

Messina

2011

Universitatea

30 noiembrie

Paris Dauphine

2010 - 30 iulie

8 (2)

8 (3)

2011
10

Petcu Andreea Jenica

Universitatea
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Nr. crt.

Nume si prenume

Instituție

de Perioadă

primire

Număr de luni
total (din care
efectuate

în

perioada

în

perioada

01

mai 2011 – 31
decembire
2011)
Paul Verlaine,

- 07 iulie 2011

Metz
11
12

13

Popescu (Robu) Raluca

Universitatea

1 ianuarie 2011 -

Georgiana

Paris Dauphine

30 iunie 2011

Rizea Ionela Carmen

Universitatea de

25 februarie

Ciuchete Stela Georgiana

Studii din

2011 - 26 iulie

Messina

2011

Salford

1 octombrie

University

6 (2)
5 (2)

8 (3)

2011 – 31 mai
2012

14

Gheorghe Iuliana Raluca

Bradford

1 octombrie

University,

2011 – 31 mai

School of

2012

8 (3)

Management
15

Ionete Anca Ioana

University

12 septembrie

Universitee

2011 – 15 mai

8 (4)

2012
16

Matoschi Oana

University of
Verona
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Nr. crt.

Nume si prenume

Instituție

de Perioadă

primire

Număr de luni
total (din care
efectuate

în

perioada

în

perioada

01

mai 2011 – 31
decembire
2011)
martie 2012
17

Miron Andreea

University of
Verona

12 septembrie

4 (4)

2011 – 12
ianuarie 2012

18

Paduretu Elena

London School
of Economics

1 octombrie

8 (3)

2011 – 31 mai
2012

19

Sandu Maria Iuliana

Tilburg
University

16 august 2011

8 (5)

– 16 aprilie
2012

20

Vintu Denis

University of

21 septembrie

Reading

2011 – 21 mai

8 (4)

2012
21

Ali Sercin

University og
Gothenburg

1 decembrie

3 (1)

2011 – 1 martie
2012

22

Calomfir (Metescu) Ana
Maria

University og
Gothenburg

1 decembrie

3 (1)

2011 – 1 martie
2012
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Nr. crt.

Nume si prenume

Instituție

de Perioadă

primire

Număr de luni
total (din care
efectuate

în

perioada

în

perioada

01

mai 2011 – 31
decembire
2011)
23

Ciutacu Ileana

Universita degli

08 noiembrie

Studi di Messina

2011 – 8 iulie

8 (2)

2012
24

Moisa Cristina

Universita degli

08 noiembrie

Studi di Messina

2011 – 8 iulie

8 (2)

2012
25

Carica Gratiela

University of
East Anglia

01.10 –

3 (3)

31.12.2011

TOTAL

169 (67)

Realizarea ofertei de mobilităţi de studii de către echipa de management a proiectului, la
Academia de Studii Economice din Bucuresti în perioada 01 ianuarie 2012 – 30 iulie 2012.
Oferta de mobilităţi a ASE Bucureşti, a cuprins două componente:
a) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale
Uniunii Europene.
b) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale
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Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific.
Realizarea ofertei de mobilităţi de studii de către echipa de management a proiectului, la
Universitatea de Vest din Timişoara în perioada 01 ianuarie 201 – 30 iulie 2012
Oferta de mobilităţi a, a cuprins două componente:
a) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Universitatea de
Vest din Timişoara şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene.
b) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale
Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific.
Selecţia doctoranzilor în vederea participării la stagiile de mobilitate doctorală în perioada 01
ianuarie 2012 – 30 iulie 2012
Activitatea de selecţie desfăşurată la Coordonator (Academia de Studii Economice din
Bucureşti)
Selecţia candidaţilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru mobilităţi
doctorale s-a realizat în două etape conform calendarului de selecţie, prin competiţie, pe baza
rezultatelor academice, a celor obţinute la testul de competenţă lingvistică şi la interviul de
selecţie. În data de 06.01.2012, pe site-ul proiectului a fost postat anunţul cu privire calendarul
procesului de selectare a doctoranzilor beneficiari de burse de mobilitate (etapa I şi etapa a II a)
pentru anul universitar 2011/2012. Astfel, 11 de luni bursă de mobilitate au fost repartizate etapei I,
corespunzătoare perioadei 30.01-10.02.2012, când s-a desfăşurat procesul de selectare a
doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN
ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplicau în
cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
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Europene. Un număr total de 54 de luni de mobilitate au fost repartizate etapei a II a,
corespunzătoare perioadei 13-24.02.2012, când s-a desfăşurat procesul de selectare a doctoranzilor
beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA
STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi,
realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de Studii Economice din
Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene.
Etapa a I a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene nu au fost depuse dosare la secretariatul Şcolii Doctorale.

Etapa a II a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de
Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene nu au fost depuse dosare de înscriere la secretariatul Şcolii Doctorale.
Activitatea de selecţie desfăşurată la Partener I (Universitatea de Vest din Timişoara)
Selecţia candidaţilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara pentru mobilităţi doctorale s-a
facut, în două etape conform calendarului de selecţie, prin competiţie, pe baza rezultatelor
academice, a celor obţinute la testul de competenţă lingvistică şi la interviul de selecţie. În data de
06.01.2011, pe site-ul proiectului a fost postat anunţul cu privire calendarul procesului de selectare
a doctoranzilor beneficiari de burse de mobilitate (etapa I şi etapa a II a) pentru anul universitar
2011/2012, precum şi numărul de luni de mobilitate repartizate celor 2 etape. Astfel, 6 de luni bursă
de mobilitate au fost repartizate etapei I, corespunzătoare perioadei 30.01.2012-10.02.2012, când se
va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul
proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII
(DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către
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doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările
membre ale Uniunii Europene. Un număr total de 6 de luni de mobilitate sunt repartizate etapei a II
a, corespunzatoare perioadei 13-24.02.2012, cand se va desfăşura procesul de selectare a
doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN
ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul
ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare între Universitatea de Vest din
Timişoara şi universităţi şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene.
Etapa a I a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul
coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii
Europene nu au fost depus la secretariatul Şcolii Doctorale dosare de înscriere la selecţia pentru
mobilităţi doctorale.

Etapa a II a
În cazul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare între Universitatea de Vest
din Timişoara şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene nu au
fost depus la secretariatul Şcolii Doctorale nici un dosar de inscriere.
Derularea propriu-zisă a stagiilor de mobilitate în perioada 01 ianuarie 2012 – 30 iulie 2012
S-au derulat 12 stagii de mobilitate, totalizând un număr de 67 de luni. Obligaţiile care revin
doctoranzilor beneficiari de mobilităţi, instituţiei de trimitere şi instituţiei de primire din UE au
făcut obiectul unui act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. Beneficiarii stagiilor
de mobilitate şi instituţiile de primire sunt prezentați în tabelul de mai jos:
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Nr. crt.

Nume si prenume

Instituţie

de Perioadă

primire

Număr de luni
efectuate

în

perioada

01

ianuarie 2012 –
30 iunie 2012
1

Ciuchete Stela Georgiana

Salford

1 octombrie

University ,
Marea Britanie
2

Gheorghe Iuliana Raluca

Bradford

5

2011 – 31 mai
2012
1 octombrie

University,

2011 – 31 mai

School of

2012

5

Management,
Marea Britanie
3

Ionete Anca Ioana

University

12 septembrie

Universitee,

2011 – 15 mai

Franța
4

Matoschi Oana

2012

University of
Verona,
Italia

5

Miron Andreea

4

12 septembrie

2

2011 – 12
martie 2012

University of

12 septembrie

Verona, Italia

2011 – 12

0

ianuarie 2012
6

7

Paduretu Elena

Sandu Maria Iuliana

London School

1 octombrie

of Economics,

2011 – 31 mai

Marea Britanie

2012

Tilburg
University,
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5

3

– 16 aprilie
- 32 -

Nr. crt.

Nume si prenume

Instituţie

de Perioadă

primire

Număr de luni
efectuate

în

perioada

01

ianuarie 2012 –
30 iunie 2012
Olanda
8

Vintu Denis

University of

21 septembrie

Reading, Marea

2011 – 21 mai

Britanie
9

Ali Sercin

1 decembrie

Gothenburg,

2011 – 1 martie

11

University og

1 decembrie

Maria

Gothenburg,

2011 – 1 martie

12

Ciutacu Ileana

Moisa Cristina

08 noiembrie

Studi di

2011 – 8 iulie

Messina, Italia

2012

Universita degli

08 noiembrie

Studi di

2011 – 8 iulie

TOTAL

2

2012

Universita degli

Messina, Italia

2

2012

Calomfir (Metescu) Ana

Suedia

4

2012

University og
Suedia

10

2012

5

5

2012
42

Pe perioada efectuării mobilităţii de cercetare, în instituţiile de primire din Uniunea Europeană cei
12 doctoranzi au fost asistaţi şi îndrumaţi de supervizori ştiinţifici desemnaţi de instituţiile de
primire. Supervizorul ştiinţific desemnat de instituţia de primire informează echipa de implementare
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a proiectului, ori de câte ori este necesar, cu privire la problemele apărute, în măsura în care
aspectele prezentate de supervizorul ştiinţific sunt legate de calitatea activităţii de cercetare
ştiinţifică, acestea sunt comunicate şi conducătorului de doctorat în vederea adoptării deciziilor
necesare.
Monitorizarea doctoranzilor sprijiniţi care efectuează stagii de cercetare doctorală în instituţii de
primire din Uniunea Europeană s-a realizat sub forma:
1. Monitorizării continue - pe baza rapoartelor periodice (la fiecare două luni, la care se pot
adăuga rapoarte lunare în cazul în care mobilitatea avea o perioadă cu număr impar de luni)
elaborate de doctoranzi, cu privire la stadiul implementării activităţilor de cercetare şi
realizarea obiectivelor din planurile individuale de cercetare, avizate de supervizorul
ştiinţific din instituţia de primire. Formularul de Raport periodic este disponibil pe pagina
web a proiectului www.doesec.ase.ro, fiind accesibil doctoranzilor sprijiniţi, prin contul
personal (utilizator şi parolă); şi sunt ataşate, ca document suport. Fiecare doctorand sprijinit
care şi-a desfăşurat activitatea de cercetare doctorală în instituţii de primire din Uniunea
Europeană a elaborat şi transmis echipei de implementare a proiectului unul, două sau trei
rapoarte, în funcţie de data de plecare la mobilitate, fiind analizate, de către experţii pe
termen lung, un număr total de 30 astfel de Rapoarte de mobilitate ale doctoranzilor.
2. Monitorizării ex post – pe baza Rapoartelor narative finale prezentate de doctoranzi
după finalizarea stagiului de mobilitate. Aceste Rapoarte sunt depuse de doctoranzi în
maximum 10 zile după finalizarea stagiului de mobilitate, respectiv de la revenirea în ţară.
Au fost depuse şi analizate, de către echipa de implementare, 12 astfel de Rapoarte.
Asistent proiect,
Lect. Univ. dr. Hornoiu Remus Ion

Manager de proiect,
Prof. Univ. dr. Dumitru Miron
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