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Egalitatea de gen este unul dintre obiectivele centrale în
cadrul politicilor Uniunii Europene, fiind o premiză importantă pentru asigurarea unei creșteri și dezvoltări economice și sociale sustenabile.
În vederea formulării unor măsuri de politici publice prin
care să se asigure egalitatea de gen, cuantificarea decalajelor
între sexe reprezintă o condiţie de bază. La nivelul Uniunii
Europene s-a decis crearea și dezvoltarea unui instrument
prin care să se poată evalua diferenţele de gen. În acest sens, European Institute
for Gender Equality (EIGE) a conceput în anul 2010 Gender Equality Index ,
care reprezintă la momentul actual cel mai complex indicator de măsurare la
nivelul UE a decalajelor între femei și bărbaţi.
În alcătuirea indicatorului egalităţii de gen sunt folosite date agregate din șase
domenii principale: participarea pe piaţa muncii, situaţia financiară, cunoștinţe
(educaţie, formare), alocarea timpului, putere (reprezentarea politică și socială)
și sănătate.
Indexul este calculat atât la nivelul întregii Uniuni Europene, cât și pentru fiecare
stat membru în parte și poate lua valori între 1 și 100. Valoarea minimă reprezintă inegalitate de gen totală, iar valoarea maximă reflectă egalitate de gen
perfectă.
La nivelul UE, media indicatorului este de 54, cel mai mare decalaj înregistrându
-se pentru domeniul reprezentării în sferele politice și sociale. Indexul calculat
pentru România este de 35.3, valoare ce se situează mult sub media calculată
pentru UE-27.
Informaţii detaliate precum și o aplicaţie de explorare interactivă a indicatorului
pot fi găsite la adresa: http://bit.ly/1wmawRy.
Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare
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Luni, 20 octombrie 2014, a avut loc examenul de absolvire a programu-
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proiectului pentru a afla din timp termenele în care pot efectua înscrierile la
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Informaţii privind perioada de organizare a cursurilor alături de alte
detalii legate de înscrierea la cursuri, respectiv modalitatea de acordare de
asistenţă în cadrul proiectului, sunt făcute publice și actualizate în permanenţă
pe pagina web a proiectului (www.proiectpecafrom.acadiasi.ro).
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Burse “New Europe College” pentru anul universitar 2015—
2016
Colegiul Noua Europă—Institutul de Studii Avansate—anunţă lansarea
competiţiei pentru burse pentru anul academic 2015—2016. Programul
este dedicat doctoranzilor și celor care deţin deja titlul de doctor, cu
vârsta sub 40 de ani.
Domeniul: știinţe umaniste, știinţe sociale și economice.
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7

Durata grantului: un an academic (10 luni: octombrie până iulie) sau un
semestru (octombrie—februarie sau martie—iulie).
Valoarea bursei: 700 Euro

Orizont 2020
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Deadline: 8 decembrie 2014
Pentru mai multe informaţii privind aplicaţia, accesaţi site-ul:

http://bit.ly/1rJq2l6
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Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă finanţate de Uniunea
Europeană și Guvernul României.

http://bit.ly/1FBzEsU
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MEN: Subvenţionarea literaturii tehnico- ştiinţifice
MEN-Cercetare a anunţat lansarea competiţiei pentru subvenţionarea literaturii tehnico- ştiinţifice pentru anul 2014.
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Propunerile se pot depune în perioada 14 octombrie—31 octombrie 2014.
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Ghidul solicitantului poate fi consultat la adresa:
http://bit.ly/1w8wTwi
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Mai jos puteţi găsi call-uri din numărul anterior al Newsletter-ului,
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Burse de cercetare /Burse postdoctorale oferite de către
Guvernul Elveţian aplicanţilor din România
Deadline: 30 noiembrie 2014
Durata grantului: 12 luni
Bursele de cercetare sunt oferite celor care au diplomă de master, cuantumul
bursei fiind de 1920 CHF/lună.

Conferinţe,
workshopuri

7

Bursele postdoctorale sunt destinate celor cu titlul de doctor (obţinut în ultimii
5 ani), valoarea bursei fiind de 3500 CHF /lună.

Orizont 2020
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi pagina oficială:
http://bit.ly/1q9RGaN
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Comisia Fulbright România anunţă competiţia anuală pentru burse postdoctorale.
Domeniul: orice domeniu, exceptând medicina clinică și alte discipline clinice
Durata grantului: 3-6 luni
Deadline: 10 noiembrie 2014
Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul:
bit.ly/1sljvUB
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În cadrul granturilor EEA și a celor norvegiene există în prezent
două call-uri deschise pentru România, ce ar putea fi de interes pentru grupul
ţintă PECAFROM:
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Capacity-building and Institutional Cooperation between Romanian and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities
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Finanţarea, 100% nerambursabilă, este dedicată acelor proiecte care au
drept obiectiv dezvoltarea de parteneriate în vederea organizării de conferinţe,
seminarii pe teme de interes comun, a realizării de vizite scurte de lucru și/sau
studiu, schimb de expertiză, transfer de cunoștinţe și experienţă etc.
Deadline: 31 octombrie 2014
Site: http://www.eeagrants.ro/en/bilateral-national-fund-call
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Challenges Ahead: Integration of Migrants on the European Labour Market
Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Migranţilor
(CDCI) din cadrul Fundaţiei Soros, România, organizează la București, în perioada 12—13 martie 2015, cea de-a doua ediţie a conferinţei internaţionale.
Deadline trimitere abstract: 15.01.2015

finanţare

Lucrările trebuie să se încadreze în cel puţin una din următoarele teme:
Conferinţe,
workshopuri

7

•

The non-state actors’ involvement in immigrants’ economic integration
Inequalities and discrimination in employment: effects on immigrants’
integration

Orizont 2020

8

•

Measuring migrants’ access on the European labour market: policies,
practices and indicators
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academice

9

•

Linking educational achievement and professional integration of migrants
in the European space

•

Public discourse and its impact on immigrants’ integration

•

Who are the European immigrants?

•

Comparative views on the transposition of EU legislation and its impact on
the rights of migrants
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Site-ul conferinţei:
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http://bit.ly/1wtsbb4
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Candidaţii trebuie să își fi susţinut doctoratul cel mai devreme acum 2 ani și
cel mai târziu acum 7 ani.

Resurse
academice
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Suma maximă pentru care se poate aplica este de 1,5 milioane Euro, pentru o
perioadă de 5 ani.
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bit.ly/1sZ3zqr

A fost lansat call-ul pentru ERC Starting Grants
Pe 7 octombrie a fost lansat în cadrul Orizont 2020 call-ul pentru ERC Starting Grants.

12

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

16

Acestea sunt destinate cercetătorilor cu rezultate excelente, care doresc să
înceapă o carieră independentă sau care doresc să își formeze propriul grup de
cercetare.

Link:
http://bit.ly/1tbjyCr

Știaţi că…?
Până anul trecut, bugetele pentru granturile ERC erau distribuite procentual pe
domenii. Începând cu 2015, aceste cote procentuale nu mai există. Bugetul va fi
distribuit între domenii în funcţie de numărul de aplicaţii depuse pe fiecare domeniu.
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06 Resurse academice (1)

CUPRINS:

Modalităţi de îmbunătăţire a impactului pentru propria publicaţie
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Informaţiile prezentate vizează în principal trei aspecte:
3

finanţare
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Orizont 2020
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Tema ediţiei:
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a) pregătirea articolului
Această secţiune oferă indicaţii cum poate fi optimizată o lucrare pentru diferite
motoare de căutare (Google, Google Scholar, Elsevier, PubMed etc.), astfel încât

Conferinţe,
workshopuri

Resurse
academice

Pe pagina web a platformei Elsevier a fost publicat recent un articol
privind diferite modalităţi prin care un autor își poate îmbunătăţi impactul propriei publicaţii.

9

12

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

16

să crească vizibilitatea articolului în mediul academic, să atragă cât mai mulţi
cititori și să sporească numărul de citări.
b) promovarea lucrării
Aici sunt prezentate diferite căi de promovare a unei lucrări știinţifice: prezentarea la conferinţe, comunicarea rezultatelor cercetării către media, înregistrarea ca cercetător pe ORCHID, utilizarea diferitelor reţele sociale (Twitter, facebook, LinkedIn, Google+ etc.)
c) monitorizarea articolului
Accesarea unei publicaţii, numărul de citări, discuţiile din mediul online privind
o anumită publicaţie pot fi monitorizate utilizând diferite instrumente dezvoltate și puse la dispoziţie de unele platforme cum ar fi Elsevier, ScienceDirect.
Printre aceste instrumente se numără: CiteAlert, UsageAlert, Altmetrics.
Articolul integral poate fi accesat la adresa:
http://bit.ly/1yXBnXN
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Promovarea propriei cercetări în afara mediului academic

Editorial
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Noutăţi

2

Pe lângă preocuparea de a promova munca știinţifică în cadrul mediului
academic, este necesară creșterea efortului cercetătorului de a face cunoscute
rezultatele cercetării și comunităţii dinafara mediului academic.

Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare

În acest sens, în articolul How to Enhance the Impact of Your Research,
autoarea Ursula Moffitt oferă sugestii, strategii de îmbunătăţire a comunicării
între cercetători și publicul general.

Conferinţe,
workshopuri
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Orizont 2020

8
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15
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Link: http://bit.ly/ZGbT1A

Acces online gratuit la peste 60 reviste de cercetare internaţionale la
BCU Iaşi
Până la sfârşitul lunii octombrie 2014, de la calculatoarele din incinta
Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu” Iaşi, bazele de date
ale Palgrave Macmillan şi Nature Publishing Group pot fi accesate gratuit.
Link site BCU Iași:
http://www.bcu-iasi.ro/

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Paperity — platfomă online care cupinde toate revistele și
articolele publicate în regim Open Access
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Link: http://paperity.org/
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Proiectul Gendered Innovations in Science, Health &
Medicine, Engineering, and Environment
- sursă de
informare
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Scopul platformei Paperity este, ca la un moment dat, să includă toate
publicaţiile Open Access din întreaga lume, din toate domeniile, însă doar cele
evaluate în sistem peer-review.
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Acest proiect este finanţat în principal de către Universitatea Stanford,
National Science Foundation (SUA) și Comisia Europeană și se adresează
cercetătorilor din domenii precum știinţă, medicină, inginerie și mediu, a căror
activitate vizează problematica de gen.
În acest sens, pagina de internet a proiectului include șase portaluri
interactive, dintre care menţionăm: un portal în care sunt prezentate metode
de cercetare privind analiza de gen, studii de caz prin care se evidenţiază
legătura dintre analiza de gen și inovaţie, un portal cu termeni generali și
specifici pe problematica de gen, surse bibliografice recente.
Sursa: Schiebinger, L., Klinge, I., Sánchez de Madariaga, I., Schraudner, M.,
and Stefanick, M. (Eds.) (2011-2013). Gendered Innovations in Science, Health
& Medicine, Engineering, and Environment .
Link: www.genderedinnovations.stanford.edu
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Tema ediţiei:
Google Scholar (1)

Ce este Google Scholar ?
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Google Scholar este un motor de
căutare online, ce permite găsirea și
accesarea de articole știinţifice, cărţi,
disertaţii, rapoarte etc. într-o varietate de domenii.

Accesul și utilizarea acestui serviciu este gratuit, însă rezultatele căutării pot
conţine și articole sau alte resurse, pentru a căror descărcare integrală este
nevoie de logare/înregistrare sau de plata unei taxe.

Conferinţe,
workshopuri

Orizont 2020
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Link-uri utile
Date contact
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7

8

9

12

Care sunt avantajele utilizării Google Scholar?
•

Interfaţa de căutare este asemănătoare motorului de căutare Google;

•

Rezultatele generate acoperă domenii academice diverse;

•

Afișarea rezultatelor are loc în funcţie de relevanţă: cele mai relevante
sunt afișate primele;

•

Sortarea rezultatelor poate fi făcută și în funcţie de dată (anul publicării);

•

Fiecare rezultat este însoţit de o serie linkuri:
◊

Cited by oferă acces la alte articole, publicaţii care au citat lucrarea
respectivă

◊

Related articles oferă posibilitatea de a găsi alte articole asemănătoare ca tematică

◊

All versions face trimitere la o pagină nouă ce conţine linkuri către
alte versiuni ale acelui articol (în caz că acestea există)

◊

Save permite salvarea căutării respective în propria bibliotecă (My
library), generată atunci când există în prealabil un cont google iar
căutătorul este logat în momentul accesării Google Scholar (sau
Google)

◊

Cite oferă posibilitatea salvării citării într-un anumit format.

15

16

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

PECAFROM

Pagina 13

Tema ediţiei:
Google Scholar (2)
Exemplu
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Mai jos prezentăm un exemplu de căutare dupa resurse academice privind
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Burse, granturi,
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gender equality:

finanţare
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Tema ediţiei:
Google Scholar (2)

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

16

Căutarea a generat aproximativ 1 650 000 de rezultate. Așa cum se poate observa, cel mai relevant rezultat îl constituie un raport din 2008. Următoarele 2
rezultate sunt cărţi, care la rândul lor, au fost citate de 1295, respectiv 1054 de
alte publicaţii. Atunci când există posibilitatea de a accesa imediat textul integral, în partea dreapta a unui rezultat, în urma căutării, apare link-ul de unde se
poate face descărcarea.
Pentru a beneficia de toate facilităţile Google Scholar se recomandă utilizatorului deschiderea unui cont Google și accesarea serviciului de căutare în timp
ce utilizatorul este logat.
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Tema ediţiei:
Google Scholar (3)

Pentru o eficientizare a căutării cu ajutorul Google Scholar, se pot folosi
următoarele tehnici de căutare:

CUPRINS:
Editorial
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Noutăţi
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Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare
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workshopuri

7

Scrierea în bara de căutare sub formă de citat a unei expresii (de exemplu,
“gender equality”) va genera doar acele rezultate care conţin expresia în sine.
Scrierea fără ghilimele va rezulta în obţinerea de resurse care conţin fie numai unul din termeni, fie toţi termenii căutaţi, dar nu sub formă de expresie.
Pentru a căuta doar lucrări care să conţină în titlu un anumit cuvânt se utilizează operatorul intitle. De exemplu, scrierea în bara de căutare intitle:
gender equality va genera doar acele rezultate care au în titlu expresia gender equality.
Pentru a căuta doar lucrări de un anumit autor se utilizează operatorul
“author”. De exemplu, “author: Popescu Ion” va genera doar acele lucrări, a
căror autor este Popescu Ion.
Utilizarea unor filtre cum ar fi: titul publicaţiei, domeniul de interes, data
publicării este posibilă accesând link-ul advanced search screen.

Orizont 2020

8

Resurse
academice

9

Tema ediţiei:
Google Scholar (3)

14

Link-uri utile

15

Date contact
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Pe langă avantajele prezentate mai sus, motorul de căutare Google Scholar
are și unele limitări. Rezultatele căutării nu pot fi sortate, de exemplu, în
lucrări publicate sau nepublicate încă la momentul accesării. De asemenea,
rezultatul căutării nu oferă apriori informaţia dacă articolul respectiv este
dintr-o revistă academică, raport tehnic, ziar etc.
Cu toate acestea, Google Scholar reprezintă un instrument de bază în activitatea celor din mediul academic, contribuind la eficientizarea și creșterea
productivităţii acestora.

Surse utilizate pentru acest material:
1. Ghid de îndrumare oferit de biblioteca Universităţii de Stat San Diego (Link:
http://bit.ly/ZJbuLT)
2. Ghid de îndrumare oferit
bit.ly/1sOCELO)

de biblioteca Universităţii Illinois (Link: http://
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08 Link-uri utile
Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

http://jobs.edu.ro/

Editorial

1

Noutăţi

2

http://www.euraxess.de/portal/jobs.html

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare :
Burse, granturi,
oportunităţi de

3

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

Pe site-ul ANCS jobs al Ministerului Educaţiei Naţionale pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din mediul academic
românesc:
http://jobs.ancs.ro/
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În cadrul Asociaţiei Europene de Economie (EEA) a fost constituit un
comitet al femeilor economiste din mediul academic (WinE), prin care se
dorește asigurarea unei platforme de informare și comunicare între diferite
cercetătoare din domeniul economic.
Lista curentă a membrelor WinE poate fi consultată la adresa:
http://bit.ly/1wmwh3H

Tema ediţiei:
Google Scholar

Link-uri utile

12

15

În domeniul economiei, în întreaga lume, există diferite asociaţii,
reţele destinate femeilor din mediul academic. Prezentăm mai jos
unele dintre acestea:

Canadian Women Economists Network
Chinese Women Economists Network

Date contact
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16

COSME (Spanish Economic Association)
CSWEP (American Economic Association)
Project GENDERA (Changing the gender balance in research organisations)
Royal Economic Society Women’s Committee
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CUPRINS:

Website-ul proiectului PECAFROM:
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http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Pentru informaţii privind cursurile:
3

formareproiectpecafrom@gmail.com
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Pentru informaţii privind diseminarea:
promovareproiectpecafrom@gmail.com

Pentru informaţii privind proiectul:
Tema ediţiei:
Google Scholar

12

Link-uri utile

15

Date contact
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secretariatproiectpecafrom@gmail.com

Pentru informaţii, sugestii, propuneri privind newsletter-ul:
newsletter_pecafrom@yahoo.com
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Conţinutul acestui material nu reprezintă
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Guvernului României.
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