Etapa I
În perioada 03-14.10.2011 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursa de
mobilitate în cadrul proiectului 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:
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Activitate

Data

Observaţii

Depunerea dosarelor de înscriere la
competiţia de obţinere a burselor de
mobilitate

03-05.10.2011

Afişarea listei nominale a candidaţilor
înscrişi conţinând media raportului de
cercetare intermediar şi a repartiţiei pe
săli de concurs pentru testul de
competenţă lingvistică
Testul de competenţă lingvistică
Afişarea
rezultatelor
testului
de
competenţă lingvistică şi a repartiţiei pe
comisii a candidaţilor pentru interviurile
de selecţie
Interviurile de selecţie a candidaţilor
Afisarea rezultatelor interviurilor

06.10.2011

Secretariatul
Şcolii
Doctorale
Program înscrieri:
Luni-Miercuri: 10,00-14,00
Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

Afisarea rezultatelor competiţiei de
selectare a beneficiarilor de burse de
mobilitate
Depunerea si rezolvarea contestatiilor

07.10.2011
07.10.2011

10-11.10.2011
12.10.2011
13.10.2011

14.10.2011

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

Site-ul
Site-ul
Site-ul
Site-ul

Şcolii Doctorale
proiectului
proiectului
Şcolii Doctorale

Secretariatul
Doctorale
Vineri: 10,00-12,00

Şcolii
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Etapa a II a
În perioada 17-28.10.2011 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de
mobilitate în cadrul proiectului 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 cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene:
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Activitate

Data

Observaţii

Depunerea dosarelor de înscriere la
competiţia de obţinere a burselor de
mobilitate

17-19.10.2011

Afişarea listei nominale a candidaţilor
înscrişi conţinând media raportului de
cercetare intermediar şi a repartiţiei pe
săli de concurs pentru testul de
competenţă lingvistică
Testul de competenţă lingvistică
Afişarea
rezultatelor
testului
de
competenţă lingvistică şi a repartiţiei pe
comisii a candidaţilor pentru interviurile
de selecţie
Interviurile de selecţie a candidaţilor
Afisarea rezultatelor interviurilor

20.10.2011

Secretariatul
Şcolii
Doctorale
Program înscrieri:
Luni-Miercuri: 10,00-14,00
Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

Afisarea rezultatelor competiţiei de
selectare a beneficiarilor de burse de
mobilitate
Depunerea si rezolvarea contestatiilor

21.10.2011
21.10.2011

24-25.10.2011
26.10.2011
27.10.2011

28.10.2011

Site-ul Şcolii Doctorale
Site-ul proiectului

Site-ul
Site-ul
Site-ul
Site-ul

Şcolii Doctorale
proiectului
proiectului
Şcolii Doctorale

Secretariatul
Doctorale
Vineri: 10,00-12,00

Şcolii

Manager de proiect,
Prorector, Prof. univ. dr. Dumitru Miron
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