Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul
cercetării”

Excelență și interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o
societate informațională
-PROIECT DE CERCETARE DOCTORALĂID: POSDRU 80765
Cererea de propuneri de proiecte nr. 107 "Burse doctorale", 2010

Proiect derulat în parteneriat de către Universitatea din București și Universitatea de
Arhitectură și Urbanism ‟Ion Mincu”

Grupul țintă este compus din 70 de doctoranzi admiși în ciclul al III-lea de studii în cadrul Școlilor
Doctorale ale celor două universități partenere, în domeniile: matematică, informatică, fizică, chimie,
biologie, geografie, geologie, știința mediului, drept, istorie, filologie, filozofie, științe politice, științele
comunicării, psihologie, sociologie, științe ale educației, arhitectură și urbanism.
Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea procesului de formare al viitorilor cercetători în cadrul Ciclului
III de studii universitare (Studii universitare de doctorat) care se desfăşoară în acord cu legea 288/2004.

Obiectivul principal este corelat cu o serie de alte obiective specifice:
 Asigurarea accesului, prin burse și stagii doctorale, în țară și străinătate la educație performanță și
cercetare de excelență, pentru 70 de doctoranzi, dintre care 65 în domeniile știinţelor exacte, ale









naturii, umaniste și socio-politice și 5 în domeniile arhitectură și urbanism;
Creșterea performantelor Scolilor doctorale din cadrul proiectului prin asigurarea și monitorizarea
permanentă a calității programelor de studii oferite doctoranzilor și prin asimilarea de bune practici
în domeniu;
Îmbunătăţirea mobilităţii academice în cadrul ciclului III de studii universitare, pentru doctoranzii
implicați, printr-un stagiu de pregătire și cercetare de 8 luni într-o universitate sau într-o structură de
cercetare europeană;
Creșterea cooperării transnaționale și națională prin încurajarea participării la activități științifice
transnaționale și naționale și a mobilităților inter-universitare la nivel național;
Motivarea doctoranzilor pentru continuarea unei pregătiri de specialitate performantă prin studii
postdoctorale la universităţi de prestigiu, precum şi stimularea revenirii lor în laboratoare bine
echipate din ţară pentru a continua activităţile de cercetare ştiinţifică începute aici;
Încurajarea dialogului interdisciplinar și transcultural;
Stimularea unei activităţi de cercetare de excelență cu rezultate publicabile în reviste cu mare
vizibilitate internațională și națională.

Activitățile prevăzute includ:










Organizarea unor manifestări științifice inter-universitare de specialitate sau interdisciplinare;
Organizarea unor module de pregătire în managementul cercetării;
Organizarea a două școli de vară pentru doctoranzi, cu temele ‟Tendințe actuale în cercetarea
universitară. Interdisciplinaritatea în științe‟ și ‟Rolul cercetării universitare pentru dezvoltarea
socială. Universitatea în sprijinul diversității și al dezvoltării durabile‟;
Organizarea sesiunilor anuale de specialitate ale școlilor doctorale;
Organizarea a 70 de stagii de studiu și cercetare cu durata de 8 luni în universități, institute și alte
centre de cercetare din străinătate. Stagiile vor fi planificate în perioada octombrie 2011 și ianuarie
2013 (pe parcursul anului II și în primul semestru al anului III);.
Organizarea unor mobilități de scurtă durată pentru schimburi inter-universitare în România pentru
cunoașterea celor mai actuale cercetări la nivel național în domeniile științifice reprezentate în
proiect și încurajarea cooperării științifice la nivel național (distribuite între anii I și III);
Organizarea unor mobilități de scurtă durată în străinătate pentru participări la manifestări științifice
internaționale de specialitate;
Organizarea unor mobilități interne pentru cercetări pe teren pentru doctoranzii în domenii care
impun acest tip de activitate.
Promovarea rezultatelor cercetării realizate în cadrul proiectului prin publicarea lucrărilor
manifestărilor științifice organizate în cadrul proiectului.

Rezultatele scontate:
 Îmbunătățirea performanței în cadrul a 19 școli doctorale ale Universității din București și
Universității de Arhitectură și Urbanism ‟Ion Mincu‟;
 Obținerea titlului de doctor în științe pentru cei 70 de bursieri care constituie grupul țintă al
proiectului;
 Prezentarea a minim 210 comunicări în cadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale;
 Publicarea a minim 140 de studii științifice în reviste de nivel național sau internațional, sau
includerea lor în lucrăririle unor manifestări științifice de specialitate;
 Extinderea pregătirii doctoranzilor în specialitatea științifică aleasă, precum și creșterea interesului și
a competenței pentru cercertarea interdisciplinară, managementul cercetării și corelarea cercetării cu
prioritățile sociale.

