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Ordinea de zi a şedinŃei cu doctoranzii din data de 18 Mai 2009 
 
Creşterea atractivităŃii, calităŃii şi eficienŃei studiilor universitare de doctorat 

prin acordarea de burse doctorale, 
 

Contract nr. POSDRU/6/1.5/S/14 
 
 

În cadrul şedinŃei desfăşurate în data de 18 mai 2009 cu doctoranzii UniversităŃii din 
Craiova înscrişi în cadrul proiectului finanŃat prin Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, au fost discutate şi subliniate o serie de probleme 
importante:  
 

1) Disciplina raportării . S-au oferit explicaŃii cu privire la completare formularelor, 
formatul acestora (necesitatea depunerii în format electronic, dar şi format scris) şi termenul 
depunerii (rapoartele de activitate trebuiesc depuse lunar, în primele 10 zile pentru luna 
anterioară; exemplu: până la data de 10 iunie 2009 se vor depune rapoartele de activitate 
pentru luna mai 2009). 
 

2) Plata burselor – există siguranŃa fondurilor, dar pot apărea întârzieri independente 
de Universitatea din Craiova (rambursarea cu întârziere a fondurilor europene). 
 

3) FacilităŃi doctoranzi:  
• bursa lunară (1.850 lei/lună);  
• mobilităŃi internaŃionale (3-8 luni consecutive, în anul 2 şi 3, cu 3.700 lei/lună); 
• laptop (perioada livrare: iunie-iulie 2009). 
 

4) ObligaŃii doctoranzi:  
• raportarea lunară,  
• articole şi participări la conferinŃe,  
• finalizare teză în termen (3 ani),  
• participare activă la acŃiunile organizate de conducătorul de doctorat şi echipa de 
management a proiectului, 
• verificarea zilnică a e-mail-ului, răspunderea la solicitări, studierea materialelor 
informative trimise de echipa de management a proiectului (în data de 29 mai a.c. va avea loc 
o vizita de monitorizare din partea celor de la Bucureşti, vizită care poate presupune şi 
chestionarea grupului Ńintă cu privire la proiect. De aceea, în perioada 28-29 mai, doctoranzii 
trebuie să fie disponibili, pentru o eventuală întâlnire cu echipa de monitorizare); 
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• participarea obligatorie la cursurile organizate în cadrul proiectului: managementul 
cercetării (iulie, august, septembrie 2009), egalitate de gen, şanse, etc. (octombrie 2009 şi 
octombrie 2010); 
• pregătirea unor articole pentru publicarea acestora în revista electronică (ce va fi activă 
începând cu septembrie 2009). 
 

5) MobilităŃi internaŃionale - Doctoranzii trebuie să facă propuneri pentru mobilităŃile 
internaŃionale: disponibilitate (perioada minimă şi maximă de luni, precum şi semestrul în 
care se doreşte plecarea; se va evita semestrul 6); planificarea va fi făcută de către echipa de 
management; în cazul în care numărul de luni cerute depăşeşte numărul estimat de luni din 
cadrul proiectului, vor exista criterii de departajare (activitatea de cercetare ştiinŃifică 
concretizată în articole şi comunicări, tema doctorandului şi măsura în care perioada de 
mobilitate poate sprijini doctorandul în activitatea de elaborare a tezei, etc.); perioada de 
mobilitate internaŃională se concretizează şi se va finaliza la întoarcerea în Ńară într-un raport 
de cercetare ce urmează a fi aprobat la nivel de conducător de doctorat, facultate şi IOSUD. 

 


