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Ghidul aplicantului
1. Introducere
1. Proiectul EUROPAEUS are ca scop principal promovarea cercetării
originale în domeniul relaŃiilor internaŃionale şi al studiilor europene. Pornind de
la premisa că studiile doctorale reprezintă începutul carierei de cercetare
independentă, Universitatea Bucureşti, împreună cu Institutul de ŞtiinŃe Politice şi
RelaŃii InternaŃionale al Academiei Române, Universitatea Ovidius din ConstanŃa
şi Universitatea Roma III au iniŃiat un program de burse postdoctorale care să
ajute la continuarea cercetărilor şi creşterea gradului de profesionalizare în
domeniu şi după încheierea stagiului doctoral.

2. Scurtă prezentare a proiectului
2. Proiectul se adresează cercetătorilor, absolvenŃi ai unui program
doctoral din domeniile: relaŃii internaŃionale, studii europene, istorie, ştiinŃe

politice, sociologie, litere şi limbi străine, administraŃie publică, drept internaŃional
şi comunitar, economie.

3. Recrutarea bursierilor se va face pe baza unui proiect de cercetare cu o
temă circumscrisă domeniului, susŃinut în cadrul unui interviu cu o comisie de
experŃi, fiind încurajate abordările noi, trans- şi interdisciplinare.

4. Pe parcursul proiectului, beneficiarii acestui program vor avea o bursă
de 4000 RON pe lună pentru o perioadă de trei luni de studii în România, precum
şi o bursă de 5000 RON pentru o călătorie de studii de o lună în străinătate.

5. Pe durata participării la proiect, bursierii vor participa la o serie de
activităŃi directe cu experŃii din proiect, fie direct, fie via internet (pe un forum
dedicat). Această abordare a demersurilor academice se inspiră din tehnicile de
blended learning, tehnici de formare care asigură atât flexibilitatea formării
individuale, cât şi instanŃe de învăŃare prin cooperare. ObligaŃiile beneficiarilor
sunt legate de participarea la aceste activităŃi şi de prezentarea la final
(maximum 8 luni de la încheierea perioadei de bursă) a produselor activității
independente şi coordinate de cercetare, în formă publicabilă, în conformitate cu
regulile de editare ale Academiei Române (vezi infra).

3. Admitere
6. Admiterea în cadrul acestui program postdoctoral are ca scop
selectarea acelor tineri care fac dovada unor rezultate deosebite în cercetare şi
care fac demonstraŃia unui potenŃial de cercetare deosebit.
CondiŃii generale de admitere

7. CondiŃiile generale de admitere generale sunt în concordanŃă cu
regulamentul UniversităŃii Bucureşti cu privire la desfăşurarea proiectelor cu
finanŃare auropeană, cu prevederile contractuale stipulate de către AMPOSDRU
şi cu legislaŃia generală în vigoare.

8. CandidaŃii trebuie să fie cetăŃeni ai Uniunii Europene sau cu drept de
rezidenŃă în aceste state.

9. CandidaŃii trebuie să fi absolvit cursurile universitare, nivel de licenŃă,
respectiv postuniversitare, nivel studii aprofundate/master.

10. CandidaŃii trebuie să fi susŃinut în şedinŃă publică teza de
doctorat după data de 1 ianuarie 1999.
CondiŃii specifice de admitere

11. CondiŃiile specifice de admitere fac trimitere la domeniile de cercetare
din care vor fi selectaŃi cu prioritate beneficiarii burselor postdoctorale.

12. Domeniile de cercetare prioritare în cadrul acestui proiect sunt ştiinŃe
umaniste, ştiinŃe sociale, ştinŃe politice, ştiinŃe juridice, ştiinŃe economice.
13. CandidaŃii care au dobândit tilul de doctor în alte domenii de cercetare
pot fi acceptaŃi în acest program dacă dimensiunea transdisciplinară asigură
respectarea obiectivelor acestui proiect.

4. Dosarul candidatului
14. Dosarul de înscriere a candidatului trebuie să conŃină următoarele
documente:
- cerere de înscriere,
- certificat de naştere,
- fotocopie după cartea/buletinul de identitate,
- certificate de căsătorie (unde este cazul),
- fotocopii legalizate după actele de studii (bacalaureat, licenŃă, diplomă
de studii aprofundate/masters, diplomă de doctor),
- o recomandare din partea îndrumătorului de doctorat sau a unui membru
din comisia de doctorat (sau din board-ul Şcolii Doctorale),
- curriculum vitae în format Europass,
- lista activităŃilor ştiinŃifice şi de formare relevante,
- lista publicaŃiilor (apărute şi sub tipar),
- proiect de cercetare (cu un rezumat într-o limbă de circulaŃie
internaŃională).

15. În cazul în care diploma de doctor nu a fost eliberată, candidatul va
aduce dovada (în copie legalizată) a susŃinerii tezei în şedinŃă publică.

16. Candidatul trebuie să aducă dovada acceptului instituŃiei în care
activează cu privire la participarea acestuia la acest program, acolo unde este
cazul.

17. Proiectul de cercetare va avea următoarea structură:
- rezumat într-o limbă de circulaŃie internaŃională,
- ipoteza de lucru şi relevanŃa temei,
- scurt istoric al cercetării şi fezabilitatea proiectului,
- metodologia cercetării,
- etapele proiectului,
- rezultatele proiectate,
- potenŃialul de diseminare.

5. Desfăşurarea selecŃiei candidaŃilor
18. Calendarul admiterii în acest proiect presupune mai multe sesiuni de
admitere în fiecare an de activitate. Dosarele de concurs se depun la sediul
Centrului de Studii Euro-Atlantice în perioadele anuntate pe site-urile
www.unibuc.ro/studii postdoctorale şi www.europaeus.ro .

19. Pentru anul 2010-2011, calendarul activităŃilor din prima sesiune de
concurs este următorul:
- 11-25.06: depunerea dosarelor de concurs;
- 26-27.06: evaluarea dosarelor de concurs;
- 28.06: susŃinerea proiectului în interviu cu comisia de evaluare; afişarea
rezultatelor; depunerea eventualelor contestaŃii;
- 29.06: analiza contestaŃiilor;
- 30.06: afişarea rezultatelor finale.

20. Criteriile de evaluare administrativă a candidaturii sunt: respectarea
calendarului înscrierii, prezenŃa tuturor documentelor necesare.

21. Criterii de evaluare calitativă a proiectului de cercetare înaintat sunt
următoarele:
- relevanŃa temei în raport cu corpusul actual de cunoaştere în domeniul
relaŃiilor internaŃionale şi al studiilor europene (în continuarea, RISE);

- calitatea proiectării demersului de cercetare propus;
- consistenŃa şi relevanŃa ipotezelor de lucru;
- calitatea şi diversitatea categoriilor de surse propuse spre cercetare;
- fundamentarea teoretică şi practică a metodologiei propuse;
- competenŃe de comunicare demonstrate în cadrul interviului;
- fezabilitatea proiecului în raport cu cadrul administrativ al programului
postdoctoral;
- obiectivele cercetării propuse, rezultatele proiectate, şi resursele de
cercetare disponibile;
- măsura în care demersurile propuse sunt inovatoare, reprezintă abordări
de graniŃă, au un fundament interdisciplinar care promovează teme
fundamentale din domeniul RISE;
- măsura în care demersurile propuse au aplicabilitate practică în raport cu
activităŃile de îmbunătăŃire a procesului educaŃional şi de formare a personalului
cu atribuŃii în domeniu, susŃine dezvoltarea expertizei instituŃionale şi
nonguvernamentale în domeniu, contribuie la formarea continuă a personalului
guvernamental şi nonguvernamental implicat in formularea, gestiunea, analiza şi
evaluarea politicii externe;
- măsura în care proiectul promovează demersuri de cercetare
fundamentală menite să dezvolte corpusul de cunoaştere ştiinŃifică în domeniu.

22. Comisia va lua în considerare gradul în care proiectul propus se
înscrie în sfera de preocupări şi activităŃi anterioare ale candidatului, fără a
exclude demersuri inovative la nivel metodologic si al cercetarii fundamentale.

6. Desfăşurarea cercetării în cadrul proiectului
Activitatea în Ńară

23. Se desfăşoară timp de trei luni consecutive şi implică:
- efortul specific de cercetare (documentarea, analiza critică a surselor primare şi
secundare),
- participarea la activităŃile de grup (întâlniri periodice cu experŃii şi cu grupul de
cercetători postdoctorali, cu echipa de management şi de implementare),
- prezentarea rezultatelor parŃiale ale cercetării în cadrul unor întâlniri individuale
sau în grup cu experŃii din proiect,

- participarea activă la evenimentele ştiinŃifice organizate în cadrul programului
Europaeus.

24. Cercetătorilor postdoctorali li se va pune la dispoziŃie un număr de
spaŃii (birouri de lucru şi săli de conferinŃă cu logistica aferentă).
Activitatea în străinătate

25. Stagiul are durata de 30 zile calendaristice, în care cheltuielile de
cazare şi transport sunt finanŃate din bursa acordată.

26. Activitatea în străinătate implică:
- colaborarea cu experŃii locali din cadrul proiectului ce au misiunea de a-i asista
şi monitoriza in activitatea de cercetare;
- desfăşurarea muncii specifice de cercetare.

7. Evaluarea finală a activităŃii beneficiarului
27. Evaluarea finală a participării buriserilor postdoctorali se va face pe
baza următoarelor produse ale activităŃii de cercetare:
- un studiu ştiinŃific într-o publicaŃie acreditată (extras fotocopiat sau
dovada acceptării spre publicare), la cel mult trei luni de la data încheierii
perioadei de bursă,
- o comunicare susŃinută în cadrul unei sesiuni de comunicări organizată
în cadrul proiectului,
- o unitate de învăŃare pe tema proiectului de cercetare pentru un pachet
on-line de formare continuă pentru studenŃii UniversităŃii Bucureşti.

