
 
 
 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 
AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul 
Comunicarea științei.  Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse 
(CommScie)”  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/63663 

 
 
 
 

INVITATIE 
participare la activități de tutorat/coordonare în cadrul proiectului POSDRU 63663 

 
 

INVITAȚIE de PARTICIPARE la Activitatea 5 - Elaborarea portofoliului de teme de 
cercetare în cadrul proiectului ID 63663 
 
 
Stimată Doamnă Profesor / Stimate Domnule Profesor, 
 
Echipa de management a proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663 - „Rețea transnațională de 
management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei.  
Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)” 
vă invită sa luaţi parte la derularea activităţii A.5 – Elaborarea portofoliului de teme de 
cercetare din cadrul componentei instituționale a proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663. 
 
Activitatea se va derula în perioada 01-10 mai a.c. la nivelul tuturor facultăților din cadrul 
Universității de Vest din Timisoara (UVT) – partener in proiect. 
 
În cadrul activităţii amintite, UVT isi propune să realizeze o inventariere a preocupărilor 
actuale ale cercetătorilor cu experienţă şi recunoaştere profesională în vederea reunirii 
tematicilor de actualitate  în programe postdoctorale.  Această activitate este premergătoare 
activităţii A.7. – Lansarea primei competiții de selecție a bursierilor  care vizează 
acordarea, la nivelul UVT, a următoarelor tipuri de burse de cercetare: 
 

7 burse x 30 luni; 
3 burse x 18 luni; 
9 burse x 12 luni; 

                            3  burse x 6 luni.    
TOTAL = 22 burse. 

 
 
Sprijinul financiar, în cuantum de 1.000 euro, se va acorda în baza unui contract de 
cercetare încheiat pentru implementarea unui proiect individual de cercetare cu care 
cercetătorul postdoctoral va participa la un proces de selecţie ce va fi organizat în cadrul 
activităţii amintite. 
 
Anexăm acestei invitații Formularul de Expresie de Interes pentru Tematici de Cercetare, 



 
 
 

 

precum și instrucțiuni minimale necesare completării materialului. 
 
Informații suplimentare despre proiect și partenerii implicați sunt disponibile la adresele: 
 
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Research/Burse_potdoctorale 
 
http://letters.uaic.ro/default.php?t=site&pgid=177 
www.phys.uaic.ro%2Fretea-transnationala-de-management-integrat-al-cercetarii-
postdoctorale-in-domeniul-comunicarea-stiintei_
 

  

http://www.unige.it/eventi/eventi.php?id=74 
 
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/proiecte/implementare.php 
 
http://www.dcsmp.uvt.ro/rezultatele_activitatii/POS_DRU_2009.xls 
 
 
 
Acordul dumneavoastra de participare la activități de tutorat/coordonare în cadrul proiectului 
POSDRU 63663 îl puteți trimite on -line pe adresele geo.clitan@gmail.com, 
clitan@polsci.uvt.ro sau poștal pe adresa: Gheorghe Clitan , Blvd. V. Parvan 4, cam. 233, 
Timisoara, cod 300223, Timis, Romania. Îl puteți depune și personal la d -na secretară 
Gabriela Cotruț, Blvd. V. Parvan 4, cam. 233, Timisoara, cod 300223, Timis, Romania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
conf.univ.dr. Dorin Popa                                                         conf.univ.dr. Gheorghe CLITAN 
 
manager proiect                                                         asistent manager de proiect pentru UVT 
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