Proiect POSDRU/187/1.5/S/155397
„Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”

Beneficiile unui doctorand care va face parte din grupul țintă al acestui proiect:
-

bursă lunară în cuantum de 1800 lei pentru o perioadă de 6 luni;

-

finanţarea participării la o conferinţă internaţională organizată în România prin decontarea
cheltuielilor de transport (800 lei), cazare pentru o perioada de 3 zile (3 x 300 lei) şi a taxei de
participare la conferință (650 lei);

-

accesul la finanţarea participării la o conferinţă internaţională din străinătate, în țări membre
ale Uniunii Europene, în limita a 25 de granturi menite să acopere cheltuielile de transport (1600
lei), cazare pentru o perioada de 4 zile (4 x 500 lei) şi taxa de participare la conferință (2000 lei);

-

accesul la stagii de mobilitate transnaţională, de maximum 2 luni, într-o universitate/centru de
cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene, în limita a 25 de luni (burse în cuantum de
4.200 lei/lună/doctorand menită să acopere cheltuielile de subzistență în țara de destinație).
Spre deosebire de proiectele anterioare, vor fi decontate şi cheltuielile de transport ale
bursierilor în străinătate (1600 lei).

-

accesul la stagii de studii/cercetare cu durata medie de 10 zile într-o universitate/centru de
cercetare din țară în limita a 10 granturi care să acopere cheltuielile de transport (800 lei) şi
cazare pe perioada stagiului (10 zile x 300 lei);

-

posibilitatea achiziționării de cărţi și publicaţii de specialitate, materiale consumabile și reactivi
etc.;

-

participarea la Conferinţa Şcolilor Doctorale şi publicarea lucrărilor prezentate în volumul
conferinţei;

-

participarea la sesiuni de formare a competenţelor transversale: egalitate, dezvoltare durabilă şi
protecția mediului;

-

participarea la module privind managementul cercetarii;

-

participarea la cursuri pentru întărirea capacităţii de publicare ştiinţifică;

-

tutoriat și îndrumare din partea experților care fac parte din echipa de implementare a
proiectului;

-

creşterea vizibilităţii în mediul academic.

Indicatori minimali asumaţi:
-

o lucrare prezentată la o conferinţă știinţifică organizată în țară;

-

susținerea unui raport de cercetare;

