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Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate
pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi Pământului
Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Biologie şi Patologie
Celulară “Nicolae Simionescu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad implementează în perioada
08 aprilie 2014 – 07 octombrie 2015 proiectul cu titlul „Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă
pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi
Pământului”.
Proiectul POSDRU/159/1.5/S/133391 a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa
prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul
cercetării”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 159 ”Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători
postodoctorat”.
Proiectul are ca scop stimularea şi susţinerea unei cariere în cercetare în domeniile Ştiintelor vieţii,
Mediului şi Pământului (Biologie, Ştiinţa Mediului/Ecologie, Geologie, Geografie).
Şase parteneri (5 universităţi şi un institut de cercetare) işi propun să susţină dezvoltarea carierei în
cercetare prin atragerea tinerilor absolvenţi, doctoranzi şi doctori în programe doctorale şi postdoctorale în
domeniile Ştiinţelor Vieţii, Mediului şi Pământului. Proiectul contribuie la creşterea atractivităţii carierei în
cercetarea ştiinţifică şi la adaptarea cercetării din România la standardele competitive ale UE în contextul unei
societăţi moderne şi dinamice bazată pe cunoaştere. Proiectul vizează stimularea, dezvoltarea şi susţinerea
programelor doctorale şi postdoctorale în acord cu legea 288/2004, legea Educaţiei 1/2011 şi Codul Studiilor
Universitare de Doctorat HG 681/2011 pentru a continua armonizarea programelor de doctorat şi postdoctorat din
România, cu cele similare din spaţiul Comunităţii Europene.
Rezultatele obținute până în prezent, în cadrul proiectului sunt: 106 doctoranzi și 62 cercetători postdoctorat susținuți cu burse doctorale și postdoctorale acordate din bugetul proiectului; 381 comunicări științifice
prezentate la conferințe naționale și internaționale; 118 articole publicate în reviste indexate în baze de date
internaționale; 64 luni de stagii de cercetare în laboratoare transnaționale; 22 rapoarte finale de cercetare științifică
elaborate de către doctoranzii înmatriculați în anul universitar 2011/2012; 3 cursuri de formare (Management de
proiect și etica în cercetare, Managementul calității în organizarea activității de cercetare și Integrare baze de date
TIC pentru cercetare) organizate pentru grupul țintă încadrat; 1 workshop de promovare și diseminare în domeniul
dezvoltării durabile și protecției mediului organizat în perioada 11-14 decembrie 2014 la Sinaia la care au participat
132 persoane; 12 schimburi de bune practici cu participarea membrilor echipei de implementare și a grupului țintă
organizate în grupuri, în funcție de opțiunile fiecăruia, la partenerii din proiect; 106 doctoranzi și 62 cercetători
postdoctorat tutoriați; 1 seminar de prezentare a rezultatelor finale organizat pentru doctoranzii înmatriculați în anul

universitar 2011/2012; 2 sesiuni de lucru pentru identificare de proiecte comune doctoranzi – post-doctoranzi; 1
portal de internet - www.bursesvp.ro; o conferință de deschidere proiect și 4 comunicate de presa.
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