GHID
1.3.4. Condiții de acces, parcursul de
formare a doctoranzilor, inclusiv
mobilitatea europeană a acestora
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3. Potențiale recomandări

Prezentul ghid are rolul de a aduce unele clarificări cu privire la opţiunile pe care le
au Instituţiile care organizează şcoli doctorale, conducătorii de doctorat, potenţialii
doctoranzi şi doctoranzi de a participa la programe de mobilităţi internaţionale cu
avantaje incomensurabile în modernizarea învăţământului superior din România,
inclus pe componenta de cercetare.
Ghidul nu şi-a propus să prezinte exhaustiv informaţii despre oportunitățile în cauză,
încercând în schimb să structureze informaţia de bază în aşa fel încât să se poată
constitui într-un resort consistent care să poată deschide noi oportunităţi de
cooperare internaţională.
Abordarea utilizată este inclusiv una pro-activă, caracteristică într-un fel specificului
finanţărilor oferite la nivel european, în sensul că Instituţiile Organizatoare de
doctorat să întreprindă demersuri pentru a atrage astfel de finanţări. De asemenea
abordarea este una mai largă, care nu se referă strict la doctoranzi, ci şi la potenţiali
doctoranzi, sau chiar tineri cercetători.
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De ce am făcut referire potenţiali doctoranzi: în primul rând pentru că nu este
suficient să ne raportăm numai la statutul de doctorand, putând încuraja de timpuriu
studenţii foarte buni să ia în calcul continuarea studiilor cu nivelul terţiar. În acest
sens, trebuie precizat faptul că studenţii înscrişi la studii universitare de licenţă sau
de masterat pot participa la proiecte care includ mobilităţi internaţionale derulate cu
centre de cercetare, ceea ce ar putea deschide noi posibilităţi de cooperare
europeană.
Pe de altă parte, rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul doctoratului, ar putea
fi diseminate, dezbătute sau chiar actualizate în perioada post-doctorală, în care
tânărul cercetător poate să continue unele proiecte la care a participat în calitate de
doctorand
În altă ordine de idei, considerăm că este potrivit să începem acest ghid cu o
structurare sintetică a tipurilor de mobilităţi,

la care pot participa doctoranzii, ca

beneficiari finali.

1. Tipul de flux de mobilitate
• Incoming (doctoranzi din străinătate aflaţi în mobilitate în România)
• Outgoing (doctoranzi înmatriculaţi la instituţii din România aflaţi în
mobilitate în străinătate)
• (Mobilitate virtuală)
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2. Durata mobilităţii
• Termen mediu 3 luni-12 luni (pentru programe care în mod normal ar
trebui să înlocuiască activitatea de la instituţia din România, pe baza
recunoașterii totale)
• Termen scurt 1-4 săptămâni (de obicei pentru schimb de experiența,
participarea la simpozioane, conferinţe etc.)
3. Modalitatea prin care beneficiarul final (doctorandul) poate participa la
mobilitate
• Indirect, aplicând la Instituţia Organizatoare de Doctorat
• Direct, aplicând la finanţator
Acest criteriu, pe care l-am lăsat la urmă, este foarte important din motivele expuse
în continuare. În primul rând, oricât de multe oportunităţi de finanţare a mobilităţilor
doctoranzilor ar exista, acestea nu se pot materializa decât dacă IOD obţine
finanţarea şi deschide mai departe proceduri de selecţie pentru beneficiarii finali. În
acest sens este util să precizăm că propunerile de proiecte/acorduri/activităţi pot veni
de la conducătorii de doctorat sau chiar de la doctoranzi/potenţiali doctoranzi, dar
acestea trebuie aprobate de conducerea instituţiei. Mai mult, diversitatea de
programe/finanţări la care se poate aplica este destul de extinsă în sensul că inclusiv
în cadrul proiectelor finanţate prin programe care nu se referă explicit la mobilităţi
pentru doctoranzi, se pot propune astfel de activităţi. În acest caz depinde de IOD să
asigure doctoranzilor săi aceste oportunităţi. În al doilea rând, organizarea activităţilor
de mobilităţi la nivelul şcolii doctorale şi suportul logistic ce poate fi oferit astfel va fi
de un real folos doctoranzilor
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Pe de altă parte, doctoranzii pot obţine finanţări pentru mobilităţi pe cont propriu,
aplicând direct la instituţiile finanţatoare (implicarea IOD de origine constând de cele
mai multe ori în a-şi da acordul sau a elibera o adeverinţă). În acest caz IOD poate
interveni totuşi prin informare, consultanţă, sprijin pentru doctoranzi.
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1. Considerații generale asupra mobilității în Europa
În prezent, instituțiile educaționale sau de cercetare activează într-un mediu
competițional extrem de intens, în care cele mai de preț bunuri sunt reprezentate de
inovare și informații. Țări și regiuni se află în competiție pentru a atrage și a menține
afaceri sau industrii de succes bazate pe cunoaștere, recunoscând implicit
importanța cercetării și inovării în dezvoltarea economică și socială a unei regiuni sau
societăți în anasamblul său.
Ultima perioadă a dovedit că în condiții de criză economică sau de competiție globală
puternică, companiile de succes sunt cele care și-au deschis porțile către universități
și institute de cercetare, dezvoltând rețele de cooperare pentru crearea de noi
tehnologii.
Europa este în acest moment zona cea mai activă a lumii în ceea ce privește
mobilitatea academică în învățământul superior. Această atitudine activă se
datorează pe de o parte angajamentului politic de reformare a sistemelor
educaționale, în cadrul procesului Bologna, iar pe de altă parte,

schemelor de

finanțare masive promovate de Comisia Europeană .
În acest context și crearea Spaţiului European al Cercetării reprezintă un instrument
esențial pentru dezvoltarea unei societăți europene bazată pe cunoaştere.
Spațiul european al cercetării implică libera circulație a cercetătorilor, tehnologiilor şi
cunoştinţelor; o coordonare eficientă a activităţilor, programelor şi

politicilor de

cercetare naţionale şi regionale, precum şi iniţiative puse în aplicare şi finanţate la
nivel european. Una dintre condițiile de bază pentru realizarea spațiului european al
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cercetării este constituită de crearea unui flux adecvat de cercetători, cu un nivel
ridicat de mobilitate între instituţii, discipline, sectoare şi ţări.
Comisia Europeană a publicat recent o Carte verde cu privire la promovarea
mobilităţii educaţionale. S-a iniţiat astfel o dezbatere largă care are ca temă creșterea
oportunităţilor de mobilitate în Europa. Petrecerea unei perioade de timp într-o altă
ţară pentru studiu, cercetare și formare profesională reprezintând unul din obiectivele
de bază ale Uniunii Europene.
De altfel, Uniunea Europeană are o experienţă îndelungată în sprijinirea mobilităților
prin intermediul unor programe şi iniţiative diverse. În cei 22 de ani de existenţă,
programul Erasmus, de exemplu, a sprijinit 2 milioane de studenţi în efectuarea unor
părţi din perioadele lor de studii sau de stagii în străinătate. În plus, la nivel european
s-au făcut o serie de progrese pentru elaborarea unor număr de programe care să
faciliteze mobilitățile, incluzând aici Europass şi Sistemul European de Credite
Transferabile (ECTS) pentru învăţământul superior.

2. Oportunități pentru mobilitate
2.1.Mobilități finanțate din programe europene
La nivel european există o serie de programe și scheme de finanțare care
încurajează și sprijină mobilitatea la nivel doctoral, în special în baza unor
parteneriate stabilite între instituții de învățământ superior din statele membre ale
Uniunii Europene.

În acest context, putem aminti următoarele programe:
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2.1.1. Programul integrat pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi (Lifelong
Learning Programme - LLP)
2.1.2. Programul Erasmus Mundus II
2.1.3 Programul Marie Curie

2.1.1. PROGRAMUL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂŢAREA DE-A LUNGUL ÎNTREGII
VIEŢI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP)
Programul Comunitar pentru Învăţarea de-a lungul întregii vieţi - Lifelong
Learning Programme (LLP) continuă fostele programe SOCRATES şi LEONARDO
da VINCI. Perioada de desfăşurare a programului este 2007 - 2013, iar bugetul total
va fi de 6.970 milioane de euro. Programul a fost aprobat de Parlamentului European
pe 15 noiembrie 2006 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al Uniunii Europene pe 24
noiembrie. Acesta a intrat în vigoare la data de 14 decembrie 2006.

LLP îşi propune să întărească schimburile, cooperarea şi mobilitatea între sistemele
de educaţie şi formare profesională din UE. Obiectivul acestui program comunitar
este de a contribui, prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, la dezvoltarea
Uniunii Europene ca societate avansată pe bazată pe cunoaştere, cu creştere
economică durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi cu o mai mare coeziune socială.
În cadrul LLP, sub-programul Erasmus vizează nevoile de predare şi învăţare ale
tuturor persoanelor implicate în învăţământul superior formal, precum şi învăţământ
şi formare profesională de nivel terţiar, oricare ar fi durata cursurilor sau natura
calificării, inclusiv studii doctorale, şi ale instituţiilor şi organizaţiilor furnizând sau
facilitând acest tip de educaţie şi formare.
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Beneficiari:
•

Studenți la orice forma de învățământ superior;

•

Instituții de învățământ superior;

•

Profesori, formatori si alte categorii de personal din aceste instituții;

•

Asociații și reprezentanți ai celor implicați in învățământul superior, incluzând
asociații studențești, universitare precum si cele ale cadrelor didactice;

•

Întreprinderi, parteneri sociali și alte organizații;

•

Organizații publice și private incluzând organizațiile non-profit si ONG,
responsabile de organizarea procesului educațional la nivel local, regional și
național;

•

Centre de cercetare și organizații care au ca scop învățarea pe tot parcursul
vieții;

•

Organizații care se ocupa cu consilierea si informarea in procesul de învățare
pe tot parcursul vieții.

10

Structura Programului este prezentată în tabelele de mai jos:
Tabel 1 Structura Programului Integrat – 2007-2013
Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Educaţie şcolară Învăţământ superior Formare profesională iniţială Cursuri pentru adulţi
şi continuă
Programul transversal
4 activităţi cheie – Dezvoltare politică; Învăţarea limbilor străine; ICT; Diseminare
Programul Jean Monnet
3 activităţi cheie - Acţiunea Jean Monnet; Instituţii Europene ; Asociaţii Europene

Tabel 2 - Comparaţie între generaţia veche şi generaţia nouă de programe
Program din generaţia Veche

Echivalent în generaţia nouă

Observaţii

Socrates Comenius

Comenius

Socrates Erasmus

Erasmus (cu preluarea unor Mobilităţi
pentru
elemente de la Leonardo da doctoranzi, conducători
Vinci)
de doctorat, cercetători
(vezi
şi
Erasmus
Plasamente
sau
Erasmus – formare a
personalului)

Socrates Grundtvig

Grundtvig

Leonardo da Vinci elevi

Leonardo da Vinci elevi
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Leonardo
da
Vinci
PLM Leonardo da Vinci PLM
(Persoane pe piaţa muncii,
inclusiv absolvenţi)

Oportunităţi de formare
pentru absolvenţi de
licenţă sau masterat în
domeniul cercetării

Leonardo da Vinci Formatori

Oportunităţi
schimburi
cercetători

Leonardo da Vinci Formatori

Leonardo da Vinci studenţi Erasmus Plasamente
(licenţă, masterat, doctorat)
Leonardo da Vinci
didactice universitare

cadre Erasmus
–
personalului

formare

de
pentru

Mobilităţi de formare
pentru doctoranzi
a Mobilităţi de formare
pentru conducători de
doctorat, cercetători

Adresa de internet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

În cele ce urmează, pentru a atinge scopurile acestui ghid, prezentăm unele
componente ale LLP care au relevanţă pentru organizarea mobilităţilor
internaţionale.
Programul Sectorial Erasmus este dedicat cooperării la nivelul instituţiilor de
învăţământ superior, majoritatea fondurilor fiind îndreptate spre efectuarea de
mobilităţi. Programul Erasmus este foarte cunoscut Universităţilor din România. Una
din recomandări pentru conducătorii de doctorat şi pentru doctoranzi, este să intre în
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legătura cu Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Universității care se ocupă
de organizarea mobilităţilor.
Pentru programele de mobilitate, aplicaţia este depusă de Universitate la nivel
naţional, iar beneficiarii finali (doctoranzii de exemplu) vor participa la concursul de
selecţie organizat de Universitate. (Modalitatea de participare a beneficiarului final indirect)
a. Programul sectorial ERASMUS, mobilitate, mobilitatea studenţilor pentru
studii
Această acţiune permite studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze
o perioadă de studii integrate de 3 până la 12 luni într-o altă ţară participantă la
program. Se poate efectua mobilitatea pentru studii inclusiv în cazul potenţialilor
candidaţi la doctorat. Trebuie reţinut însă că în eventualitatea înmatriculării
studentului în cauză la doctorat, acesta nu va mai putea beneficia de bursă Erasmus
pentru studii în calitate doctorand.
(Modalitatea de participare a beneficiarului final - indirect)

b. Programul sectorial ERASMUS, mobilitate, mobilitatea studenţilor pentru
plasamente
Această acţiune permite studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze
un plasament cu o durată cuprinsă între 3 luni şi 12 luni, într-o întreprindere sau
organizaţie dintr-o altă ţară participantă.
‘Plasament’ este o altă denumire pentru cunoscutul ‘training’ sau ‘practică’.
Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de
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formare, centre de cercetare şi alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ
superior.

Astfel, prin acest program pot fi atraşi studenţii cu abilităţi în cercetare, care în
perioada pre-doctorală pot beneficia de astfel de programe de formare în domeniul
cercetării.
(Modalitatea de participare a beneficiarului final - indirect)

c. Programul sectorial ERASMUS, proiecte multilaterale, Cooperarea dintre
instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi ERASMUS

Activităţile de sprijin ale proiectelor de cooperare între instituţiile de învăţământ
superior şi întreprinderi, aduc împreună instituţiile de învăţământ superior şi parteneri
din

afara

domeniului

academic:

întreprinderi

(în

special IMM),

organizaţii

profesionale, camere de comerţ, parteneri sociali sau organizaţii locale/regionale.
Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot creşte
relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de educaţie şi formare:
transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi
întreprinderi şi vice-versa, plasamentele de studenţi, personal şi cercetători în
întreprinderi şi integrarea personalului întreprinderilor în instituţii de învăţământ
superior pot aduce avantaje reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi
cercetătorilor, dat fiind că expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe
antreprenoriale. Legăturile cu lumea afacerilor pot aduce finanţare suplimentară, de
exemplu pentru mărirea unităţilor de cercetare sau pentru elaborarea şi furnizarea
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de noi cursuri de formare şi de perfecţionare, şi cresc impactul cercetării realizate
în universităţi asupra IMM-urilor şi asupra inovaţiei la nivel regional. Aceasta
mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi
inovaţionale ar trebui să devină parte integrantă a învăţământului universitar, a
formării pentru cercetare şi a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru tot
personalul didactic universitar.
Aplicaţia este depusă de Universitate, centralizat, la Agenţia Executivă cu sediul la
Bruxelles. Modalitatea de participare a beneficiarului final – indirect

d. Programul Leonardo da Vinci, mobilitate, Leonardo da vinci PLM
Acţiunea urmăreşte să sprijine mobilitatea transnaţională a persoanelor angajate, a
liber-profesioniştilor sau persoanelor care doresc să se angajeze (inclusiv absolvenţi)
care efectuează o perioadă de formare în străinătate într-un context de formare
profesională.
Pot fi finanţate proiecte de mobilităţi pentru absolvenţi (potenţiali doctoranzi) la centre
de cercetare/laboratoare ale partenerilor externi. Astfel mobilitatea se poate realiza
ex-ante, dar poate fi continuată cu o mobilitate de studiu după momentul
înmatriculării la doctorat.
Universităţile pot depune proiecte la nivel naţional, la ANPCDEFP. (Modalitatea de
participare a beneficiarului final - indirect)
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e. Programul Leonardo da Vinci, mobilitate, Leonardo da vinci VETRPO
Acţiunea urmăreşte sprijinirea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care răspund
de formarea profesională şi/sau resursele umane. Pot beneficia de astfel de proiecte:
profesioniştii din educaţia şi formarea profesională (cum ar fi profesorii, formatorii,
personalul deformare profesională, consilierii, persoanele care răspund de instituţiile
de formare, de planificare a formării, orientare profesională în întreprinderi, directorii
de resurse umane din întreprinderi,…). Pot candida la proiecte de mobilitate
Leonardo da Vinci VETPRO, printre alte tipuri de organizaţii: “Organisme şi centre de
cercetare care se ocupă cu probleme legate de învăţarea pe tot parcursul vieţii”.
Entităţile eligibile pot depune proiecte la nivel naţional, la ANPCDEFP. (Modalitatea
de participare a beneficiarului final - indirect)

2.1.2 PROGRAMUL ERASMUS MUNDUS II
Erasmus Mundus este un program european de cooperare şi mobilitate în domeniul
învăţământului superior cu scopul promovării Uniunii Europene ca un centru mondial
de excelenţă. Bazandu-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin
bursele de mobilitate oferite studentilor), Erasmus Mundus încurajează colaborarea
între instituții de învătământ superior, cadre didactice, studenți și cercetători din
spațiul UE și din afara lui. Programul Erasmus Mundus II privind cooperarea
universitară şi mobilitatea studenţească pentru perioada 2009-2013 are la dispoziţie
un buget de aproximativ 950 milioane Euro (bugetul pentru 2004-2008 a fost de 296
milioane Euro). În cadrul programului Erasmus Mundus se oferă sprijin pentru
crearea unor programe masterale sau doctorale de calitate, la implementarea și
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derularea carora pot participa cadre didactice, cercetători și studenți din Europa și
țări partenere.
Adresa de internet:
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
Beneficiari - În cadrul programului pot fi oferite burse pentru studenții (europeni sau
non-europeni) care doresc să urmeze programele masterale sau doctorale derulate
ca parte a unui proiect Erasmus Mundus, ca și pentru cercetători din state terțe care
doresc să petreacă o perioadă de studiu/cercetare în una sau mai multe universități
europene. De asemenea, cadrele didactice și cercetătorii europeni pot beneficia de
stagii de predare/studiu/cercetare în universități din state terțe.

Țări eligibile:
•

pentru depunerea unei candidaturi: Statele Membre UE, EFTA/EEA (Islanda,
Norvegia si Lichtenstein), Turcia, Balcanii de Vest (Albania, Bosnia
Hertegovina, Croația, Kosovo, FRY Macedonia, Muntenegru, Serbia) și
Elveția.

•

ca parteneri : toate celelalte state.

Finanţare si administrare
Programul are un buget total de 470 milioane EUR pentru Acțiunile 1 si 3 pentru
perioada 2009-2013. Bugetul include costuri legate de implementarea programelor
comune de master sau doctorat și finanțarea perioadelor de mobilitate.
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Programul este administrat de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual
și Cultura, sub supervizarea Comisiei Europene. La nivelul fiecărui stat participant
există o Structură Națională de informare și sprijin pentru potențialii candidați și
pentru beneficiarii proiectelor Erasmus Mundus.
ACȚIUNEA 1 include programe comune Erasmus Mundus (masterate si doctorate),
inclusiv un sistem de burse de studii. Cursurile trebuie să fie dezvoltate și
implementate într-un mod integrat, în sensul că trebuie să includă perioade de studiu
în cel puțin două instituții din țări diferite. De asemenea, cursurile trebuie să fie
finalizate prin acordarea unei diplome comune, duble sau multiple.
•

Programele comune trebuie dezvoltate si implementate de către un consorțiu
de instituții de învătământ superior

•

Pot participa univesități europene și non-europene ca full partners

•

Pot participa și centre de cercetare, firme etc. (ca parteneri asociați)

•

Burse pentru:
o

Finanțarea perioadelor de mobilitate ale studenților care urmează să
studieze în cadrul acestor programe comune

o

Finanțarea stagiilor de predare/cercetare de scurtă durată, care vizează
subiectele predate în cadrul acestor programe comune

Programe doctorale comune
Consorțiu: instituții acreditate să ofere programe/diplome doctorale din cel
puțin trei tări eligibile (minim una UE)
o

Include mobilități pentru candidati doctorali selectați de către fiecare
consorțiu în parte
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o

Include activităti de studiu/formare/cercetare în cel putțin două tări
partenere

o

Presupune obținerea unor diplome comune (duble/multiple)

o

Prioritate acordată temelor inter- sau transdisciplinare

o

Criterii/proceduri comune de admitere, selecție și evaluare

o

Burse de până la 3 ani pentru studenți din UE sau state terțe, selectați
de către consorțiu

o

Consorțiul poate include firme, centre de cercetare etc.

o

Studenții pot urma programul doctoral în cotutela

o

Structura și conținutul programului trebuie să fie finalizate în momentul
depunerii candidaturii, iar instituțiile partenere trebuie să fie pregătite
să-l implementeze pentru cel putin 5 ani academici consecutivi

o

Studenții trebuie să finalizeze programul doctoral in maxim 4 ani

o

Tipuri de burse doctorale:


Cat. A: candidați doctorali provenind din state terțe, care nu sunt
rezidenți ai statelor candidate eligibile sau nu și-au desfășurat
activitatea într-unul din aceste state pentru mai mult de 12 luni în
ultimii 5 ani


o

Cat. B: toți ceilalți

Un candidat poate fi selectat pentru o bursa doctorală EM o singură
dată.
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Până în prezent, în cadrul Erasmus Mundus II au fost selectate următoarele
programe doctorale comune:
- program doctoral comun în algebră, geometrie și teoria numerelor - ALGANT-doc
Website: http://www.ALGANT.eu/
Parteneri:
UNIVERSITATEA DIN BORDEAUX 1, Franța (instituție coordonatoare)
INSTITUTUL MATEMATIC CHENNAI, India
UNIVERSITATEA DIN LEIDEN, Olanda
UNIVERSITATEA DIN MILANO, Italia
UNIVERSITATEA CONCORDIA, Canada
UNIVERSITATEA DIN PADOVA, Italia
UNIVERSITATEA PARIS SUD 11, Franța
Contact:
Boas Erez
INSTITUTUL MATEMATIC DIN BORDEAUX
Universitatea din Bordeaux 1
33405 TALENCE – Franța
boas.erez@math.u-bordeaux1.fr
- PROGRAM DOCTORAL ÎN DREPT ȘI ECONOMIE – EDLE
Website: www.edle-phd.eu
Parteneri:
UNIVERSITATEA DIN BOLOGNA, Italia (instituție coordonatoare)
UNIVERSITATEA ERASMUS - ROTTERDAM, Olanda
UNIVERSITATEA DIN HAMBURG, Germania
Contact:
Luigi A. Franzoni
EDLE Mundus Director,
Departamentul de economie,
Piazza Scaravilli, 2
40126 BOLOGNA - Italia
dse.edle@unibo.it
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-

programul doctoral comun
multilaterlalism - EMJD-GEM

erasmus

mundus

globalizare,

europa

și

Website: www.erasmusmundus-gem.eu
Parteneri:
UNIVERSITATEA LIBERĂ DIN BRUXELLES (ULB), Belgia (instituție coordonatoare)
UNIVERSITATEA WASEDA, Japonia
UNIVERSITATEA DIN WARWICK, UK
UNIVERSITATEA LIBERĂ PENTRU ȘTIINȚE SOCIALE LUISS, Italia
UNIVERSITATEA DIN GENEVA, Elveția
UNIVERSITATEA FUDAN, China
Contact:
Secretariatul școlii doctorale GEM
INSTITUT D’ETUDES EUROPEENNES
Avenue F.D. Roosevelt 39 (CP 172)
1050 BRUSSELS - Belgia
Garnet.ulb.iee@gmail.com
-

rețeaua europeană de neuro-știință - ENC Network

Website: www.enc-network.eu
Parteneri:
CAMPUSUL DE NEUROȘTIINȚĂ DIN AMSTERDAM, VU UNIVERSITY AMSTERDAM,
Olanda (instituție coordonatoare)
CENTRUL PENTRU NEUROȘTIINȚĂ ȘI BIOLOGIE CELULARĂ, Coimbra, Portugalia
CENTRUL PENTRU NEUROȘTIINȚĂ DIN ZURICH, Elveția
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU NEUROȘTIINȚĂ DIN GÖTTINGEN, Germania
INSTITUTUL PENTRU NEUROȘTIINȚĂ DIN BORDEAUX, Franța
Contact:
Arjen Brussaard - Director de program
Neuroscience Campus Amsterdam
VU University Medical Center
De Boelelaan 1087
1081 HV AMSTERDAM - Olanda
arjen.brussaard@neurosciencecampus-amsterdam.nl
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-

tehnologii de mediu pentru soluri, sedimente și solide contaminate - ETeCoS3

Website: www.internationaldoctorate.unicas.it
Parteneri:
UNIVERSITATEA DIN CASSINO , Italia (instituția coordonatoare)
UNIVERSITATEA DIN PARIS EST, Franța
INSTITUTUL UNESCO-IHE PENTRU EDUCAȚIE ÎN DOMENIUL APELOR, Olanda

Contact:
Giovanni Esposito
Universitatea din Cassino
DEPARTAMENTUL DE MECANICĂ, STRUCTURĂ, MEDIU ȘI TERITORIU (DIMSAT)
via di Biasio 43
03043 CASSINO (FR) - Italia
giovanni.esposito@unicas.it

-

program doctoral în domeniile ingineriei fotonice, nanofotonicii și biofotonicii –
EUROPHOTONICS

Website: www. europhotonics.org
Parteneri:
UNIVERSITATEA AIX-MARSEILLE III PAUL CEZANNE, Franța (instituția coordonatoare)
LABORATORUL EUROPEAN PENTRU SPECTROSCOPIE NONLINIARĂ, Italia
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CATALUNIA, Spania
UNIVERSITATEA DIN KARLSRUHE, Germania
INSTITUTUL PENTRU ȘTIINȚE FOTONICE, Spania
Contact:
Sophie Brasselet
Institutul Fresnel, Domaine universitaire St.-Jerome
13397 MARSILIA – Franța
sophie.brasselet@fresnel.fr
-

program european de studii în domeniul neuro-informaticii - EUROSPIN

Website: www.kth.se/EuroSPIN
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Parteneri:
KTH INSTITUTUL REGAL DE TEHNOLOGIE, Suedia (instituția coordonatoare)
UNIVERSITATEA DIN FREIBURG ALBERT-LUDWIG, Germania
UNIVERSITATEA DIN EDINBURGH, Marea Britanie
CENTRUL NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE, INSTITUTUL TATA PENTRU
CERCETARE FUNDAMENTALĂ, India
Contact:
Jeanette Hellgren Kotaleski
INSTITUTUL REGAL DE TEHNOLOGIE, Departamentul de biologie computațională,
Școala de automatică și comunicații
Centrul universitar AlbaNova
106 91 STOCKHOLM - Suedia
jeanette@csc.kth.se, mundus-eurospin@kth.se
-

silvicultură și natură pentru societate - FONASO

Website: www.fonaso.eu
Parteneri:
UNIVERSITATEA DIN COEPNHAGA, DANEMARCA (instituția coordonatoare)
UNIVERSITATEA SUEDEZĂ DE ȘTIINȚE AGRICOLE, Suedia
UNIVERSITATEA BANGOR, Marea Britanie
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN DRESDA, Germania
UNIVERSITATEA DIN GÖTTINGEN, Germania
INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII ȘI MEDIULUI, AgroParisTech, Franța
UNIVERSITATEA DIN PADOVA, Italia
Contact:
Carsten Smith-Hall
UNIVERSITATEA DIN COEPNHAGA, Facultatea de științe ale vieții
Forest and Landscape, Rolighedsvej 23
1958 FREDERIKSBERG C - Danemarca
cso@life.ku.dk
- medii interactive și cognitive – ICE
Website: http://www.icephd.org
Parteneri:
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UNIVERSITATEA DIN GENOVA, Italia (instituția coordonatoare)
UNIVERSITATEA DIN KLAGENFURT, Austria
UNIVERSITATEA QUEEN MARY DIN LONDRA, Marea Britanie
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CATALUNIA, Spania
UNIVERSITATEA DE TEHNOLOGIE DIN EINDHOVEN, Olanda
Contact:
Carlo Regazzoni / Lorenzo Ciardelli
Universitatea din Genova
Via all'Opera Pia 11A
16145 GENOVA - Italia
carlo@dibe.unige.it / ciardelli@dibe.unige.it )
-

școala doctorală internațională pentru materialele funcționale în domeniile
energiei, tehnologiei informației și sănătății - IDS-FunMat

Website: http://www.IDSFUNMAT.u-bordeaux1.fr
Parteneri:
UNIVERSITATEA DIN BORDEAUX 1, FranȚA (instituția coordonatoare)
INSTITUTUL TEHNOLOGIC SUPERIOR, Portugalia
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN DARMSTADT, Germania
UNIVERSITATEA DIN PARIS 6 PIERRE ȘI MARIE CURIE, Franța
UNIVERSITATEA DIN CAEN – NORMANDIA INFERIOARĂ, Franța
INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE DIN GRENOBLE, Franța
UNIVERSITATEA DIN WATERLOO, Canada
UNIVERSITATEA DIN LIEGE, Belgia
UNIVERSITATEA CATOLICĂ DIN LOUVAIN, Belgia
Contact:
Laurent Servant
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE CHIMICE
351 Cours de la Libération
33405 BORDEAUX – Franța
l.servant@ism.u-bordeaux1.fr

-

studii culturale în domeniul inter-zonelor literare – INTERZONES

Website: http://www.mundusphd-interzones.eu
Partners:
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UNIVERSITATEA DIN BERGAMO, Italia (instituția coordonatoare)
UNIVERSITATEA JAWAHARLAL NEHRU, India
UNIVERSITATEA DIN PERPIGNAN, Franța
UNIVERSITATEA FEDERALĂ DIN FLUMINENSE, Brazilia
UNIVERSITATEA DIN TÜBINGEN EBERHARD KARL, Germania
UNIVERSITATEA DIN PROVENCE AIX-MARSEILLE 1, Franța
HERMENEIA GROUP – UNIVERSITATEA DIN BARCELONA, Spania
UNIVERSITATEA BROWN, U.S.A.
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ ENTRE RIOS, Argentina
Doctorate Comune Erasmus Mundus
UNIVERSITATEA IAGELONIANĂ DIN CRACOVIA, Polonia
UNIVERSITATEA IBERO-AMERICANĂ UNIVERSITY, Mexic
UNIVERSITATEA NEW SORBONNE – PARIS 3, Franța
UNIVERSITATEA DE VEST– PARIS 10, Franța
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DIN PETERSBURG, Rusia
UNIVERSITATEA DIN SYDNEY, Australia
UNIVERSITATEA DIN ZURICH, Elveția
Contact:
Didier Girard
Università degli Studi
Biroul internațional - Via dei Caniana,2
24127 BERGAMO - Italia
interzones.phd@unibg.it

- programul internațional doctoral de astrofizică relativistică - IRAP PhD
Website: http://www.irap-phd.org
Parteneri:
UNIVERSITATEA DIN NISA - SOPHIA ANTIPOLIS, Franța (instituția coordonatoare)
OBSERVATORUL ASTRONOMIC DIN SHANGHAI, China
UNIVERSITATEA LIBERĂ DIN BERLIN, Germania
AEI - POTSDAM, Germania
OBSERVATORUL DIN TARTU, Estonia
UNIVERSITATEA DIN STOCKHOLM, Suedia
UNIVERSITATEA DIN FERRARA, Italia
UNIVERSITATEA DIN ROMA - LA SAPIENZA, Italia
CENTRUL BRAZILIAN PENTRU CERCETĂRI ÎN DOMENIUL FIZICII, Brazilia
OBSERVATORUL DIN COASTA DE AZUR, Franța
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CENTRUL INDIAN DE FIZICĂ SPAȚIALĂ, India
CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU REȚELE ASTROFIZICE RELATIVISTICE, Italia
UNIVERSITATEA DE SAVOIA, Franța
Contact:
Pascal Chardonnet
LAPTH – Universitatea de Savoia
9 Chemin de Bellevue
BP 110
74941 Annecy-le-Vieux Cedex – Franța
chardonnet@lapp.in2p3.fr
-

programul de doctorat comun erasmus mundus pentru tehnologii și strategii
pentru energie durabilă – SETS

Website: www.iit.upcomillas.es/sets
Parteneri:
UNIVERSITATEA PONTIFICALĂ COMILLAS - MADRID, Spania (instituția coordonatoare)
INSTITUTUL REGAL DE TEHNOLOGIE KTH, Suedia
UNIVERSITATEA JOHNS HOPKINS, USA
UNIVERSITATEA DIN PARIS SUD, Franța
UNIVERSITATEA DE TEHNOLOGIE DIN DELFT, Olanda
Contact:
Pablo GARCIA-GONZALEZ – Coordonator
Andres GONZALEZ-GARCIA – Coordonator
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA ICAI
c/Alberto Aguilera 25
28015 MADRID - Spania
sets@icai.upcomillas.es

2.1.3 Programul Marie Curie
Bursele “Marie Curie” fac parte integrantă din Programele Cadru de cercetare şi
dezvoltare tehnologică comunitară şi sunt atribuite de către Comisia Europeană
tinerilor cercetători şi/sau instituţiilor de cercetare - publice sau private - care doresc
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să primească tineri cercetători. Aceste burse susţin formarea şi mobilitatea tinerilor
cercetători în Europa, criteriul fundamental de fiind mobilitatea.
Dacă în cadru celui de-al 6-lea Program efortul deosebit consacrat resurselor umane
şi mobilităţii cercetătorilor avea la bază voinţa politică de a crea un Spaţiu European
al Cercetării, în cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru acţiunile „Marie Curie” au fost
regrupate în programul specific „Persoane”. Pentru a susţine dezvoltarea şi
consolidarea viitoare a Spaţiului European al Cercetării, acest program acordã o
atenţie deosebitã calităţii resurselor umane.
Obiectivele programului „Persoane”
Obiectivul strategic global este de a consolida, pe plan cantitativ şi calitativ,
potenţialul uman în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, stimulând vocaţia
pentru profesia de cercetător, încurajând cercetătorii europeni să rămână în Europa,
atrăgând în Europa cercetători din lumea întreagă şi făcând Europa tot mai atractivã
pentru cei mai buni cercetători.
Ansamblul coerent de acţiuni „Marie Curie” din cadrul PC7 doreşte să valorifice
experienţa din cadrul programelor anterioare şi să ţină seama în special de valoarea
adăugată europeană pe care o vor produce aceste acţiuni în termeni de efect
structurant asupra Spaţiului European al Cercetării.
Acţiunile vizează toate etapele vieţii profesionale a cercetătorului, indiferent că
lucrează în sectorul public sau în sectorul privat, de la formarea iniţială în cercetare,
dedicată tinerilor cercetători, formării pe tot parcursul vieţii şi dezvoltării carierelor. Se
fac de asemenea eforturi pentru creşterea participării femeilor cercetător, favorizând
egalitatea de şanse pentru ansamblul acţiunilor „Marie Curie” şi veghind ca acţiunile
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să garanteze cercetătorilor un just echilibru între viaţa privată şi cea profesională şi
facilitând reluarea muncii după o întrerupere a carierei.

Reţelele de formare iniţială (Initial Training Networks - ITN)
Reţelele de formare iniţială (ITN) oferă tinerilor cercetători, posibilitatea de a-şi
îmbunătăți competenţele în domeniu, de a face parte din echipe de cercetători deja
existente şi de a-şi îmbunătăţi perspectivele profesionale.
Cine se poate înscrie?
Este necesar să existe cel puţin trei participanţi pentru a propune un program ITN.
Participanţii pot fi universităţi, centre de cercetare sau întreprinderi (mari sau mici).
Există unele excepţii de la numărul minim necesar, trei. Uneori este posibil ca
organizaţii de cercetare independente să obţină, individual, sprijin ITN. De
asemenea, prin înfrăţirea institutelor de cercetare (twinning), acestea pot deveni un
alt posibil candidat. Însă, în astfel de cazuri, trebuie demonstrat foarte clar că sunt
acoperite toate elementele necesare derulării programului de formare în domeniul
cercetării. Astfel, va trebui să se facă dovada colaborării internaţionale, pe baze
solide, cu alte instituţii din domeniul cercetării, chiar dacă nu există o reţea oficială.
Ce teme pot beneficia de finanţare?
Orice activitate de cercetare din domeniul ştiinţelor umaniste sau al ştiinţelor exacte
poate îndeplini criteriile necesare pentru a obţine finanţare ITN, cu condiţia să existe
un element de mobilitate transfrontalieră. Cu o excepţie, însă: nu pot fi finanţate
acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM.
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Ce se finanţează?
Reţeaua va recruta şi angaja cercetători eligibili sau îi va găzdui. Se vor organiza
cursuri de formare specializate sau alte acţiuni dedicate. Cererea trebuie să conţină
un element puternic de relaţionare la nivel transnaţional, destinat structurării
capacităţii de formare iniţială de înaltă calitate existente în statele membre UE şi în
ţările asociate.
Accentul pe domenii interdisciplinare şi supradisciplinare de dată recentă constituie
un element în plus în favoarea aplicației.
Cursurile de formare ar trebui să se axeze, în primul rând, pe cercetări în cadrul unor
proiecte individuale, personalizate, la care să se adauge module de formare pentru
dezvoltarea altor tipuri de competenţe relevante.
Printre subiectele de curs se pot număra:


managementul şi finanţarea proiectelor şi programelor de cercetare;



drepturile de proprietate intelectuală;



mijloace de exploatare a rezultatelor obţinute în domeniul cercetării;



antreprenoriatul;



aspecte etice;



comunicarea şi contactul cu societatea.

Sprijinul financiar ITN vizează:


recrutarea cercetătorilor aflaţi în primii cinci ani de carieră în vederea formării
iniţiale – de exemplu, pot studia pentru obţinerea unei diplome în domeniul
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cercetării (studii doctorale sau alte studii similare) sau pot efectua cercetări
postdoctorale de bază;


recrutarea unor cercetători „invitaţi” cu experienţă şi cu renume internaţional în
susţinerea unor cursuri şi în derularea de colaborări în domeniul cercetării,
care să poată consolida transferul de cunoştinţe;



activităţi de relaţionare, ateliere sau conferinţe în care sunt implicaţi personalul
din instituţiile de cercetare participante şi cercetători externi.

Reţelele ITN vizează în special recrutarea cercetătorilor din statele membre ale UE şi
ţările asociate, dar schema este deschisă şi cercetătorilor din ţări terţe. În mod
normal, cercetătorilor finanţaţi de o reţea ITN li se cere să se angajeze că pot face
faţă obligaţiilor privind mobilitatea transnaţională (se pot muta dintr-o ţară în alta)
atunci când preiau un post.
Propunerile câştigătoare sunt finanţate pe o perioadă de până la 4 ani. Reţelele pot
acorda sprijin cercetătorilor pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 36 de luni pentru
cercetătorii aflaţi la început de carieră sau de maxim 24 de luni, pentru cercetătorii cu
experienţă.

Cine decide?
Propunerile ITN sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma
unor examinări inter pares transparente şi independente, pe baza unor criterii
prestabilite de evaluare a nivelului de excelenţă.
Cum se fac înscrierile?
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Apelurile

pentru

propuneri

ITN

se

publică

pe

site-ul

CORDIS:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Propunerile pot fi depuse on-line la adresa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitPropo
salPage
Pentru informaţii suplimentare cu privire la Acţiunile Marie Curie, se poate consulta:
http://ec.europa.eu/mariecurieactions

2.2.

Mobilități în cadrul programelor de cooperare regională

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un
program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de
Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998.
Adresa de internet: www.ceepus.info.
Începând cu anul universitar 2005-2006, Programul se derulează în baza Acordului
CEEPUS II. Conform acestuia, obiectivele Declaraţiei de la Bologna pentru
învăţământul superior european se constituie în priorităţi ale Programului. Programul
CEEPUS II va fi succedat de CEEPUS III, care va fi semnat în 2010 și se va derula
începând cu anul universitar 2011-2012. CEEPUS III va lega zona academică de cea
a științei și cercetării. Noul Acord va fi valabil pentru o perioada de 7 ani și se va
prelungi automatic pe perioade de câte 7 ani, dacă țările participante nu decid altfel.
Programul CEEPUS se centrează pe creearea unor rețele inter-universitare (create
între minimum 3 universităţi din cel puţin două ţări participante), în special pentru a
facilita cooperarea necesară programelor comune (joint programs). În contextul
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CEEPUS, s-au pus bazele mai multor programe comune: în anul universitar 20052006 au fost înregistrate 78 programe comune, numărul lor crescând la 103 in 20072008 și ajungând, în anul academic 2009-2010, la 118 (dintre acestea, 42 sunt
programe doctorale comune, iar 56 din numărul total au programelor comune au ca
finalitate o teză în cotutela).
Beneficiarii acestui program sunt:
o Studenții universităților eligibile ale țărilor participante - indiferent de domeniu
de studii sau nivelul acestora (licență, masterat, doctorat),
o Cadrele didactice din cadrul universităților eligibile ale țărilor participante.
În cadrul CEEPUS, este oferit anual, la nivelul întregului program, un număr total de
luni-bursă. Acest număr se stabilește anual, prin insumarea lunilor-bursă oferite de
fiecare țară participantă pentru candidații din celelalte țări. Astfel, fecare țara
controlează numărul lunilor-bursă acordate persoanelor care vin în respectiva țară,
iar numărul de luni-bursă oferite studenților și cadrelor didactice proprii este dat de
oferta celorlalte țări participante.
Numărul total al lunilor-bursă oferite în cadrul CEEPUS este într-o continuă creștere,
pornind de la numărul total de 792 de luni-bursă oferite la nivel global în anul
universitar 1994-1995, ajungând la 2430 în 1998-1999 și atingând totalul de 6380 de
luni bursă oferite în anul academic curent (2009-2010).

Ţări eligibile:
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La Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II)
participă ţări din centrul şi sud - estul Europei: Republica Albania, Republica Austria,
Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă,
Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România,
Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia.
Finanţare si administrare:
Finanţarea activităţilor CEEPUS se realizează pe bază de reciprocitate. Țara gazdă
acordă o bursă lunară, conform legislaţiei interne, iar cheltuielile de transport pot fi
suportate de către ţara de origine a bursierului (decontarea transportului se face doar
de o parte din ţările participante, iar conform reglementărilor interne în vigoare în
România, cheltuielile de transport nu sunt suportate de statul român pentru
persoanele din instituțiile românești care participă la mobilităţi CEEPUS).
Cuantumul bursei oferite de fiecare ţară participantă poate fi gasit pe pagina de
internet www.ceepus.info.
Programul este administrat la nivel national de un Birou National CEEPUS, care
beneficiaza de sprijinul institutiilor participante (prin coordonatorii rețelelor și birourile
de relații internaționale ale universităților). În România, Biroul Național CEEPUS este
stabilit în cadrul Minsiterului Educației, Cercetării și Inovării.
Rețelele inter-universitare:
Orice cadru didactic al unei universităţi poate crea o reţea CEEPUS şi atunci instituţia
de care aparţine devine coordonatorul reţelei, sau poate adera la o reţea coordonată
de o altă universitate participantă la Program şi atunci instituţia sa devine instituţie
parteneră. Toate operaţiunile legate de crearea/ gestionarea proiectelor CEEPUS şi
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de înscrierea pentru/ acordarea burselor se derulează online, pe pagina de internet
www.ceepus.info.
Fiecare proiect de reţea CEEPUS trece prin două procese de selecţie, care au la
bază sistemul de punctare CEEPUS (CEEPUS Scoring System), după cum urmează:
o selecţia la nivel naţional, realizată de către Consiliul Naţional CEEPUS
(alcătuit din cadre didactice din învăţământul superior). În această
etapă, membrii Consiliului Naţional evaluează toate reţelele în care
participă universităţi din România.
o selecţia la nivel internaţional, realizată de către Comisia Internaţională
CEEPUS (alcătuită din preşedinţii Comisiilor Naţionale CEEPUS și din
coordonatori naţionali ai programului).
Universităţile care fac parte din reţelele declarate câştigătoare în urma procesului de
selecţie li se alocă un număr de luni-bursă pentru primiri de studenţi şi cadre
didactice.

Mobilități:
Bursele se acordă studenţilor şi cadrelor didactice din universităţile participante la o
reţea CEEPUS şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de studiu vizat de
proiectul reţelei respective. Aceste mobilități se efectuează conform programării
stabilite înaintea începerii anului universitar în baza lunilor-bursă alocate fiecarei
unitați participante.

34

Studenţii şi cadrele didactice din universităţi / facultăţi care nu sunt implicate în
Program, pot aplica pentru bursele CEEPUS în regim FREEMOVER. Documentele
necesare acestui tip de mobilitate sunt următoarele:
o scrisoare de acceptare (obţinută pe cont propriu) din partea universităţii
la care doriţi să studiaţi, cu menţiunea scutirii de taxe şcolare. Statele
participante la Program si reţelele active în anul universitar în curs pot fi
găsite pe pagina de internet www.ceepus.info
o scrisoare din partea universităţii candidatiului (include şi recomandarea
acestuia) prin care institutia se angajează sa recunoască creditele
obţinute pe perioada bursei în străinătate.
Înscrierea candidaţilor se face electronic, pe pagina de internet a Programului.
Activitățile eligibile pentru CEEPUS sunt:
o stagii universitare,
o stagii postuniversitare,
o cursuri intensive (inclusiv cursuri de vară)
o excursii studenţeşti,
o activităţi de predare,
o întâlniri de coordonare a rețelelor inter-universitare.
Calendarul CEEPUS:
Anul universitar CEEPUS începe la 1 septembrie şi se sfârşeşte la 31 august al
anului calendaristic următor. Calendarul CEEPUS cuprinde:
o 15 ianuarie – termenul limită pentru înscrierea reţelelor inter-universiare;
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o Martie
- are loc reuniunea miniştrilor din ţările CEEPUS; este anunţat numărul lunilorbursă de participare la program pentru anul universitar următor;
- are loc selecția rețelelor (conform proceselor de selecție mai sus
menționate);
o 15 iunie - termenul limită de înscriere pentru bursele acordate în semestrul I al
anului universitar următor;
o 31 octombrie - termenul limită de înscriere pentru bursele acordate în
semestrul II al anului universitar următor;
o 30 octombrie - coordonatorii reţelelor din anul universitar anterior completează
electronic raportul privind activitatea reţelei (Network Report);
o 30 noiembrie - termenul limită de depunere a candidaturilor pentru categoria
de bursieri în regim Freemover;
o noiembrie/ decembrie – evaluarea anuala a programului

2.3.

Oportunități de finanțare a mobilităților prin Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS
DRU 2007-2013) - Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

În cadrul Axei Prioritare 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” - Domeniul major de
intervenție1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, sunt
sprijinite activităţile destinate îmbunătăţirii formării iniţiale a cercetătorilor în cadrul
36

programului doctoral. Sunt abordate aspectele legate de cercetare incluse in
Agenda de modernizare a universităţilor, contribuind la dezvoltarea un corp de
cercetători-experţi capabili

să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul

cercetării, dezvoltării şi inovării.
Proiectele strategice care vor fi finanţate în cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte cuprind activităţi de sprijin a doctoranzilor pe durata ciclului de studii
universitare de doctorat, contribuind astfel la îmbunătăţirea participării la formarea
iniţială şi la îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare desfăşurate de doctoranzi.
Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, materializat sub formă de burse, asigură
condiţiile de participare la programe doctorale în România, pe tot parcursul
programului doctoral, şi stagii de studii/cercetare/mobilitate academică, de maximum
8 luni într-o universitate/centru de cercetare din Uniunii Europene. Stagiile de
studii/cercetare/mobilitate academică este eligibil doar în anul 2 sau anul 3 al ciclului
de

doctorat,

fiind

lăsată

la

latitudinea

conducătorului

de

doctorat,

organizarea/alegerea perioadei de mobilitate pe durata ultimilor ani, în funcţie de
specificul programului individual de doctorat.
Numărul minim de doctoranzi sprijiniţi în cadrul unui proiect finanţat în cadrul acestei
Cereri de propuneri de proiecte este de 30 de doctoranzi.
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Activităţi eligibile:
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile, printre altele,
următoarele activităţi:
-

Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilităţi interne şi
transnaţionale, intrasectoriale/intersectoriale;

-

Promovarea programelor doctorale realizate în cooperare/co-tutelă cu alte
universităţi europene/centre de cercetare;

-

Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinţe, seminarii
internaţionale legate de obiectul cercetării;

-

Schimburi şi abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea
de seminarii, conferinţe.

Grupuri ţintă eligibile:
Proiectele transmise în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, vor avea ca
grup ţintă doctoranzii cu frecvenţă înmatriculaţi în anul I de studii universitare de
doctorat în domeniile de studii de doctorat eligibile în cadrul acestei Cereri de
propuneri de proiecte.
Sprijinul acordat prin FSE va fi direcţionat doar către doctoranzii şi domeniile
doctorale care corespund domeniilor de cercetare prioritare ale Strategiei Naţionale
pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, precum: tehnologiile societăţii
informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa
alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi
securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.
Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor:
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În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili
sunt:
-

Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate, organizatoare de
studii universitare de doctorat;

-

Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale
Academiei Române, în conformitate cu prevederile legale în vigoare in ceea
ce privește organizarea studiilor de doctorat.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte trebuie să fie
instituţii care pot organiza programe de studii universitare de doctorat, în
conformitate cu cadrul legal în vigoare, pentru care există conducători de doctorat
confirmaţi/reconfirmaţi prin Ordin al ministrului educaţiei în domeniile de doctorat
prioritare specificate, în limita locurilor alocate, finanţate din bugetul de stat, în
condiţiile legii. Partenerii din alte state membre ale UE pot fi centre/institute de
cercetare, universităţi, companii care desfăşoară activităţi de cercetare, centre de
documentare etc., care au personalitate juridică şi care acţionează în domenii
relevante pentru activitatea de cercetare doctorală.
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2.4.

Burse acordate in baza documentelor de colaborare bilaterală sau oferite
in mod unilateral de alte state României

România cooperează cu ţări din întreaga lume în baza unor documente de
colaborare bilaterală încheiate între ţara noastră şi respectiva ţară. În domeniul
educaţiei, aceste documente prevăd şi acordarea de burse pentru schimburile
academice precum: stagii de studii universitare, postuniversitare, stagii de
cercetare/specializare

postuniversitară

şi postdoctorală

sau studii complete

universitare, de masterat sau doctorat. Aceste oferte de burse de studiu-stagiu în
ţările partenere sunt acordate în conformitatea cu ofertele valabile pentru fiecare an
universitar.
Totodată, burse de studii/stagii sunt acordate şi în mod unilateral de unele ţări.
Administrare
Agenția de Credite şi Burse de Studii (A.C.B.S.), instituţie în subordinea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, este cea care administrează
bursele de studii sau cercetare în străinătate oferite României.
Adresa de internet: www.roburse.ro
Beneficiari
Aceste burse se adresează anumitor categorii de persoane, care:
o sunt cetăţeni români;
o fac dovada cunoaşterii unei limbi străine necesare pentru efectuarea stagiului;
o aparţin de o instituţie de învăţământ sau de cercetare din subordinea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
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Categoriile persoanelor care sunt eligibile pentru o bursă sunt specificate în
Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional aprobat
pentru tip de bursă (www.roburse.ro – Tipuri burse). Pentru bursele acordate in baza
acordurilor de colaborare sau oferite in mod unilateral, daca sunt condiții de
eligibilitate specifice pentru o anumită ţară, condițiile de eligibilitate din Regulament
se completează cu informațiile din lansarea concursului pentru ţara respectivă.

Candidatura
Pentru a candida la o bursă oferită prin Agenția de Credite şi Burse de Studii, trebuie
întocmit un dosar de candidatură complet, care se depune la Registratura
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau se transmite prin poștă
sau curier la A.C.B.S. Se poate depune un singur dosar de candidatură pentru un
concurs. Pentru unele burse, candidații trebuie sa contacteze întâi instituțiile din
străinătate la care doresc să studieze sau să efectueze stagii de cercetare, și să
obțină o scrisoare oficială de accept pentru anul universitar pentru care solicita bursă.
Conținutul dosarului de candidatură este diferit in funcție de tipul de bursă ale și se
găsește în Regulamentul tipului de bursa respectiv. Informații suplimentare despre
conținutul dosarului se pot publica în lansarea concursului, pe site-ul www.roburse.ro.
Candidaţii vor beneficia de bursă de studii dacă sunt acceptaţi de partea externă,
ulterior câştigării concursului naţional.
Finanţare
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenția de Credite şi
Burse de Studii, asigură transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu
şi retur, o singură dată pe an universitar şi burse in valută in funcţie de cuantumul pe
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ţări aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, suplimentare faţă de bursele finanţate
de guvernul ţării primitoare.
Ţara primitoare poate acoperi cheltuielile de şcolarizare, de întreținere în străinătate,
asistenţă medicală, in caz de urgentă, şi transport intern.
Ţări eligibile – cu care România are încheiate acorduri de colaborare bilaterală
care prevăd mobilităţi academice la nivelul studiilor de doctorat (selecţie):
o Algeria

o Danemarca

o Norvegia

o Armenia

o Grecia

o Polonia

o Azerbaidjan

o Israel

o Serbia

o Bulgaria

o Italia

o Slovacia

o Cehia

o Kazahstan

o Turcia

o Cipru

o Macedonia

Precizare: Lista ofertelor bilaterale şi unilaterale pentru fiecare an universitar se
actualizează anual, ea putând fi găsită pe site-ul A.C.B.S. www.roburse.ro.
Calendar
Bursele se acordă în baza unui concurs național pentru fiecare tip de bursă,
organizat de A.C.B.S., la începutul fiecărui an universitar, pentru studii care încep în
anul universitar următor.
Etapele concursului național:
1. Lansarea ofertei de burse cu specificarea termenului limită de înscriere.
2. Înscrierea pentru concursul național.
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o

Dosarul de candidatură complet se depune la Registratura Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau se transmite prin poșta
sau prin curier la Agenția de Credite și Burse de Studii.

3. Verificarea administrativă a dosarelor de candidatură.
o

Dosarele de candidatură declarate neeligibile în etapa verificării
administrative nu intră în etapa evaluării academice.

4. Evaluarea academică a candidaturilor.
o

evaluarea academică a dosarelor de candidatură,

o

intervievarea candidatului de către o comisie,

5. Acordarea burselor de către Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii,
pe baza rezultatelor evaluării academice sau de către anumite comisii special
constituite, conform legislației aferente.
6. Afișarea publică a rezultatelor concursului, pe site-ul www.roburse.ro si la
sediul A.C.B.S.
7. Contestarea rezultatelor concursului național.
o

Contestațiile rezultatelor concursului național se depun la Registratura
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termenul
prevăzut în Regulamentul fiecărui tip de bursă.

8. Analizarea contestațiilor depuse in termenul legal.
9. Afișarea publică a rezultatelor finale ale concursului național, pe site-ul
www.roburse.ro și la sediul C.N.B.S.S.
2.5 Mobilități oferite de diverse instituții/agenții

43

Institutul Universitar European de la Florenţa
Instituția care finanțează

Institutului Universitar European de la Florenţa

Numele programului

Programe doctorale

Domenii

Economie, drept, ştiinţe politice, istorie

Limită de vârstă

-

Durata finanțării

De obicei 3 ani

Valoarea grantului

În funcție de statul care finanțează mobilitatea

Termen
aplicare

limită

pentru 31 ianuarie

Condiții specifice

Cetățenie română

Procedura de selecție

La mijlocul lunii martie, candidații selectați sunt invitați să
participe la interviuri. Acestea au loc în perioada 12 – 16
aprilie, rezultatele fiind anunțate în luna mai.

Număr
de
acordate

granturi În funcție de decizia fiecărui stat membru

Web-site

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Index.aspx

Adresă de contact

Badia Fiesolana - Via dei Roccettini 9, I-50014 San
Domenico di Fiesole (FI) - Italy
Tel. [+39] 055 4685 373
Fax [+39] 055 4685 444

FULLBRIGHT
Instituția care finanțează

Comisia Fulbright

Numele programului

Fulbright Science and Technology Award

Domenii

Aeronautica, Astronomie, Agronomie, Astronomie și
Științe planetare, Biologie, Inginerie biomedicală, Chimie,
Automatică și Calculatoare, Inginerie electrica, Chimie
industrială,
Construcții,
Inginerie
mecanică,
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Oceanografie, Petrol și Gaze, Științele mediului,
Geologie, Știința informațională și a sistemelor, Știința
materialelor, Matematica, Neurologie, Științe cognitive,
Sănătate publică (cu focalizare pe cercetare teoretică) și
Fizică.
Limită de vârstă

-

Durata finanțării

De obicei 36 de luni

Valoarea grantului
Termen
aplicare

limită

pentru sfârșitul lunii aprilie

Condiții specifice

Procedura de selecție

Număr
acordate

de

•

Cetățenie română

•

Diplomă de licență (echivalentă cu US Bachelor)
obținută la data de 1 mai,

•

Cunoașterea limbii engleze, cu un scor de cel
puțin 92 la testul TOEFL (interviurile vor avea loc
în limba engleză, pe parcursul procesului de
selecție vor fi solicitate rezultatele obținute la
testele GRE și TOEFL)

După efectuarea selecției la nivel național, nominalizările
sunt evaluate în Statele Unite ale Americii. Câștigătorii
granturilor sunt anunțați până la data de 30 septembrie.
Numai candidații declarați câștigători sunt anunțați.

granturi 25

Web-site

http://www.fulbright.ro/grants/35-grants-for-romaniancitizens/105-science-and-technology-award.html

Adresă de contact

Str. ing. N. Costinescu 2, sector 1, București

EMBO
Instituția care
finanțează

Organizația Europeană pentru Biologie Moleculară
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Numele
programului

Granturi de scurtă durată pentru cercetare

Domenii

Biologie moleculară

Limită de vârstă

-

Durata finanțării

Până la 5 ani

Valoarea grantului

În funcție de țara în care se desfășoară mobilitatea

Termen
limită Nu există un termen limită pentru transmiterea aplicațiilor, dar este
pentru aplicare
ideal ca acestea să fie transmise cu aproximativ trei luni înainte de
data propusă pentru începerea vizitei.
Condiții specifice

Granturile de scurtă durată sunt acordate pentru schimburi între
două laboratoare aflate în țări diferite. Toate aplicațiile trebuie să
implice ori un laborator din țara de origine ori un institut dintr-un
stat membru al EMBO.

Procedura de
selecție

Aplicațiile se fac online, la EMBO trebuind să fie transmise
scrisoarea de acceptare din partea institutului gazdă și două
scrisori de recomandare. Aplicațiile sunt evaluate de către membrii
EMBO. Aceștia evaluează calitatea proiectului de cercetare un
factor decisiv fiind beneficiile pe care acest proiect le va aduce
laboratorului de origine. Decizia asupra aplicației este luată în cel
mult două luni de la primirea acesteia..

Număr de granturi
acordate

n/a

Web-site

http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html

Adresă de contact

Agnès Visser-de Matteïs- Administrator al burselor de scurtă
durată
T. + 49 6221 8891 115

AUSTRIA
Instituția care

Agenţia austriacă pentru cooperare internaţională în domeniul

46

finanțează

educaţiei şi cercetării

Nume
program

Bursa Ernst March

Domenii

tiinţe naturale, ştiinţe tehnice, medicină, agricultură, medicină
veterinară, ştiinţe sociale, drept, economie, ştiinţe umaniste,
teologie, arte

Limită de
vârstă

35 de ani

Durata
finanțării

1-9 luni

Valoarea
grantului

940 EURO / lună şi scutirea de la plata taxelor de studiu

Termen limită 1 martie
pentru aplicare
Condiții
specifice

Candidaţii nu trebuie să fi studiat/desfăşurat activităţi de cercetare
în Austria cu cel puţin şase luni înainte de primirea bursei
Sunt necesare cunoştiinţe de limba germană

Procedura de
selecție

În evaluarea aplicaţiei vor fi luate în considerare o serie de criterii,
printre care şi motivaţia de a studia în Austria.

Număr de
granturi
acordate

În funcţie de bugetul stabilit anual

Web-site

http://www.oead.at/

Adresă de
contact

Mag. Johannes Thaler (e-mail: johannes.thaler@oead.at)

AUSTRIA
Instituția

Institutul Internaţional Erwins Schroedinger pentru matematică-fizică
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care
finanțează
Nume
program

Burse pentru tinerii cercetători

Domenii

Matematică, Tehnologia informaţiei, fizică, mecanică, astronomie

Limită de
vârstă

n/a

Durata
finanțării

2 - 6 luni

Valoarea
grantului

1900 EURO / lună

Termen
limită
pentru
aplicare

11 octombrie

Condiții
specifice

Institutul Internaţional Erwins Schroedinger pentru matematică-fizică
(ESI) oferă un număr de burse tinerilor cercetători (doctoranzi sau postdoctoranzi) pentru a lua parte la activităţile ştiinţifice ale Institutului. Cei
selectaţi trebuie să ia parte la activităţile de cercetare tematice şi la
seminariile organizate de către institut, să colaboreze cu vizitatorii
institutului sau cu membrii comunităţii ştiinţifice locale.
Un aspect important al acestei scheme de burse îl reprezintă
încurajarea femeilor de a urma cariere în domeniul matematicii sau
matematice-fizice.

Procedura Aplicaţia (cuprinzând CV, lista publicaţiilor şi o descriere a proiectului de
de selecție cercetare) trebuie trimise prin e-mail, fax sau poştă la adresa
Boltzmanngasse 9, 1090 Vienna, Austria. De asemenea, la această
adresă trebuie trimise două scrisori de recomandare.
Număr de
granturi
acordate

n/a

Web-site

www.esi.ac.at
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Adresă de
contact

e-mail: secr@esi.ac.at, fax (+43 1 4277-28299)

AUSTRIA
Instituția
care
finanțează

Institutul pentru studii avansate în domeniile ştiinţei, tehnologiei şi
societăţii, (IAS-STS), Graz

Nume
program

Program de burse

Domenii

tiinţe sociale, drept şi economie,
tiinţe politice, sociologie, statistică aplicată, statistică socială,
psihologie, pedagogie, ştiinţele educaţiei, alte ştiinţe sociale
interdisciplinare (inclusive etnologia),
tiinţe umaniste şi teologie,
Filosofie, istorie, lingvistică, literatură, alte domenii filologice,

Limită de
vârstă

n/a

Durata
finanțării

Maximum 9 luni

Valoarea
grantului

1000 EURO / lună

Termen
limită
pentru
aplicare

31 decembrie

Condiții
specifice

Limba de lucru este engleza. Pentru anul 2010 programul de burse este
dedicate următoarelor subiecte:
1. Gen – Tehnologie – Mediu
2. Genetică şi Biotehnologie
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