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01 Editorial
Demararea unei activităţi antreprenoriale în rândul femeilor

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

În ultimele decenii se remarcă tendinţa de
creștere

a

numărului

femeilor

care

activează în câmpul muncii. Cu toate
acestea, încă există decalaje considerabile

5

între bărbaţi și femei în ceea ce privește
demararea unei activităţi antreprenoriale,
numărul bărbaţilor care conduc propriile afaceri fiind mai mare decât cel

Conferinţe,
workshopuri

7

al femeilor. În literatura de specialitate (Barr, 2015) au fost identificate cel
puţin 3 cauze ce ar putea explica aceste diferenţe: acces limitat la capital,

Orizont 2020

10

Resurse
academice

11

dezvoltare a abilităţilor în domeniul afacerilor.
În ceea ce privește accesul la capital, datele arată că femeile
pornesc o afacere cu doar puţin mai mult de jumătate din capitalul cu care
un bărbat demarează o afacere. Acest decalaj creat încă de la debutul

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

acces limitat la reţelele de afaceri, precum și oportunităţi reduse de

13

demarării unei afaceri se poate amplifica în timp, mărind în acest fel
inegalităţile între femei și bărbaţi.
Accesul la reţelele de afaceri este mai limitat pentru femei din

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

simplul motiv că aceste reţele sunt formate din persoane cu profil
profesional similar și cum sunt puţine femei care activează ca
antreprenori, și numărul acestora în cercurile de afaceri este mai mic.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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Editorial

CUPRINS:
Editorial

Un acces limitat la reţelele de business înseamnă și interacţiuni mai
2

puţine cu persoane care ar putea juca rolul de mentori sau modele în
ceea ce privește dezvoltarea unei afaceri proprii prin împărtășirea de

Noutăţi

3

cunoștinţe sau experienţe personale. Acest aspect este deosebit de
important având în vedere că acumularea de noi cunoștinţe, abilităţi în

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

5

afaceri este cu atât mai importantă pentru femei, cu cât, așa cum arată
studiile, educaţia joacă un rol mult mai însemnat pentru femeile –
antreprenor decât pentru oamenii de afaceri – bărbaţi. Pentru femei,

Conferinţe, workshopuri

7

șansa de a demara o afacere este mai strâns corelată cu un nivel ridicat al
educaţiei decât în cazul bărbaţilor.

Orizont 2020

10

Resurse
academice

11

Eliminarea barierelor cu scopul de a îmbunătăţi șansele femeilor de
a avea acces mai ușor la capital, la reţelele de afaceri, ar determina nu
numai o creștere a numărului de femei care își deschid o afacere, dar ar
contribui substanţial și la reducerea inegalităţilor care persistă între
femei și bărbaţi.

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13
Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

Sursa in fo rm aţiilo r: B a r r , Micha el, 2015, Min o r ity a n d W o m en En tr epr en eu r s:
Building Capital, Networks, and Skills. Link: http://bit.ly/1MGOcwK
Sursa im agin ii: http://bit.ly/1NJdibq

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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02 Noutăţi în cadrul proiectului
PECAFROM

CUPRINS:
Examene de absolvire
Editorial

1

Noutăţi

3
◊

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

În data de 13 august 2015 a avut loc exa-

menul de absolvire a programului de calificare

5

Operator introducere, validare, prelucrare date
(Grupa 12) der u la t la Ia și în per ioa da

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

10

Resurse
academice

16.03.2015– 02.08.2015.

◊

În data de 14 august 2015, ora 17.00 a avu t lo c exam enu l de
absovire a programului de calificare Operator introducere, validare,

11

prelucrare date (Grupa 11) derulat la Iași în perioada 16.03.2015–
02.08.2015.

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17
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Noutăţi în cadrul proiectului
PECAFROM

CUPRINS:
Demarare cursuri
Editorial

1
◊

Noutăţi

4

În data de 10 august 2015, la Iași, s-a dat startul

unei noi serii din programul de formare Competenţe
cheie, comune mai multor ocupaţii – COMPE-

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

TENŢE ANTREPRENORIALE, or ganizat în ca5

drul proiectului ,,PECAFROM – Promovarea egalităţii
de şanse în cariera universitară şi academică pentru
femeile din România“ – POSDRU/144/6.3/S/127928.

Conferinţe,
workshopuri

Programul de formare Competenţe cheie, comune mai

7

multor ocupaţii – COMPETENŢE ANTREPRENORIALE se desfășoar ă în per ioada 10.08. –

Orizont 2020

10

Resurse
academice

11

04. 09. 2015.
◊

În data de 20 august 2015, la Cluj – Napoca, s-a startul unei noi serii din
programul de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii –
COMPETENŢE ANTREPRENORIALE, or ganizat în cadr ul pr oiec-

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

tului ,,PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară
şi academică pentru femeile din România“ – POSDRU/144/6.3/S/127928.
Programul de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii –
COMPETENŢE ANTREPRENORIALE se desfășoar ă în per ioada
20.08. – 03. 09. 2015.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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03 Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
Burse de cercetare /Burse postdoctorale oferite de către
Guvernul Elveţian aplicanţilor din România

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Conferinţe,
workshopuri

Durata grantului: 9-12 luni
Guvernul Elveţian a lansat o nouă competiţie de burse doctorale,
postdoctorale și de cercetare pentru aplicanţii din România.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Deadline: 30 noiem br ie 2015

5

Bursele de cercetare sunt oferite celor care au diplomă de master, cuantumul
bursei fiind de 1920 CHF/lună.
7

Bursele postdoctorale sunt destinate celor cu titlul de doctor (obţinut în ultimii 5 ani), valoarea bursei fiind de 3500 CHF /lună.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi pagina oficială:

Orizont 2020

10

Resurse
academice

11

http://bit.ly/1TSKyEr

Calendar granturi—finanţare nerambursabilă
Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

Mai jos poate fi găsit un calendar cu toate finanţările ce au termen limită în
perioada următoare.
Link: http://www.finantare.ro/calendar-granturi

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.
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Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
Stagii de cercetare la Școala Europeană de Economie Politică
LUISS, Roma, Italia

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Școala LUISS lansează competiţia pentru stagii de cercetare oferite atât cercetătorilor seniori, cât și celor aflaţi la începutul carierei.

6

Stagiile de cercetare oferite seniorilor se adresează cer cetătorilor cu
experienţă în domeniul economiei europene. Granturile se acordă pe o perioadă
de minimum 2 săptămâni și sunt în valoare de 5000 Euro/lună.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

10

Stagiile de cercetare oferite juniorilor se adr esează cer cetător ilor
tineri (postdoctoranzi) activi în domeniul economiei europene. Granturile se
acordă pe o perioadă de minimum 2 luni și maximum 6 luni și sunt în cuantum
de 3000 Euro/lună.
Deadline aplicaţii: 30 septembrie 2015.
Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul: http://bit.ly/1A5xop1

Resurse
academice

11

Catalogul surselor de finanţare pentru universităţi – August 2015

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă finanţate de Uniunea
Europeană și Guvernul României. Printre lansările de proiecte anunţate pentru
perioada imediat următoare se numără: Programul HERCULE III, Starting
Grants—Programul Orizont 2020, Cerere de propuneri EIBURS, finanţate de

Link-uri utile

15

către Banca Europeană de Investiţii.

Date contact
PECAFROM

17

Catalogul poate fi descărcat accesând link-ul: http://bit.ly/1HVnloB.

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.
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04 Conferinţe, workshopuri

Conferinţă internaţională

CUPRINS:

“Social and Academic Policies for women”
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi, oportunităţi de

În perioada 10 - 13 septembrie 2015, va
avea loc conferinţa internaţională ”Politici sociale
și academice pentru femei” organizată de

5

finanţare

Academia Română, Filiala Iași în cadr ul pr oiectului „PECAFROM – Promovarea egalităţii de
șanse în cariera universitară și academică pentru

Conferinţe,
workshopuri

femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928.
7

Orizont 2020

10

Resurse academice

11

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta pe adresa de email:
conference.pecafrom@gmail.com.

17

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.
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Conferinţe, workshopuri

Conferinţă internaţională

CUPRINS:

EURINT 2015: European Union. Past, present and future

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi, oportunităţi de

În perioada 23 - 24 octombrie 2015, se va or ganiza la Iași Conferinţa
Internaţională European Union. Past, present and future.
Manifestarea este organizată de către Centrul de Studii Europene din cadrul

5

finanţare

Universităţii “Al. I. Cuza”.
Pot fi trimise lucrări pe următoarele teme:

Conferinţe,
workshopuri

8

◊
◊
◊

Orizont 2020

European policies: challenges, achievements and prospects
EU models of regional development - efforts to reduce regional economic
disparities
EU towards deeper economic and monetary integration

10

Aplicaţia constă în trimiterea unui abstract extins al lucrării până la data de
Resurse academice

11

Alte detalii legate de conferinţă pot fi consultate la adresa:

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

30 septembrie 2015.

http://www.cse.uaic.ro/eurint/index.htm

17

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.
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Conferinţe, workshopuri

Conferinţă internaţională
“Globalization and Higher Education in Economics and Business

CUPRINS:

Administration” (GEBA 2015)

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi, oportunităţi de

În per ioada 22 - 24 octombrie 2015, se va or ganiza, la Iași,
Conferinţa Internaţională “Globalization and Higher Education in Economics
and Business Administration”(GEBA 2015) .
Manifestarea va avea loc la Facultatea de Economie și Administrarea

5

Afacerilor (FEAA), din cadrul Universităţii “Al. I Cuza” Iași.

finanţare

Tema conferinţei este structurată pe următoarele secţiuni:
Conferinţe,
workshopuri

Orizont 2020

9

•
•
•
•
•

Higher Education: Trends, Challenges and Emerging Opportunities
Higher Education during Global Crisis: The New Global Learning Framework
Social, Economic and Political Dimensions of the Global Crisis: Implications for
European Union
Cycles, Crises and Global Economy
Quantitative Analysis under Global Challenges

•
•

Globalization and Business Information Systems
Impact of Globalization on Finance and Banking

•
•
•

Global Context of Financial and Accounting Reporting
Marketing within the Triad: University - Business Environment - Society
Globalization and Sustainable Development - Challenges and Trends in Organizational Management Services and Business Communication
Citizen-Oriented Best Practices in Public Administration

10

Resurse academice

11

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

•
Link-uri utile

15

Deadline trimitere articol: 1 septembrie 2015.
Date contact
PECAFROM

17

Alte detalii legate de conferinţă pot fi consultate la adresa:

http://www.feaa.uaic.ro/geba/

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.
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05 Orizont 2020

Lansare competiţie Starting Grants

CUPRINS:

Consiliul European al Cercetării (ERC) a lansat o nouă competiţie de granturi
pentru tinerii cercetători.

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

Programul se adresează cercetătorilor de orice naţionalitate, cu 2-7 ani de experienţă dobândită după obţinerea titlului de doctor și cu un CV știinţific foarte
promiţător.
Durata grantului este de 5 ani.

5

Valoarea grantului este de m axim um 1.5 m ilioane Eur o.
Termenul limită de tr im iter e a aplicaţiilor : 17 noiembrie 2015.

Conferinţe,
workshopuri

Orizont 2020
Resurse
academice

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa:
7

10

11

http://bit.ly/1NEhLMC

Știaţi că?
Care este data de referinţă pentru a calcula numărul de ani de la obţinerea titlului de doctor?

Pentru competiţiile Starting Grants (termen limită: 17 noiembrie 2015) și ConsoliTema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

dator Grants (termen limită: 2 februarie 2016) 1 ianuarie 2016 reprezintă data de
13

referinţă. În baza ei se calculează cât timp a trecut de la data de emitere a diplomei
de doctor. Perioada de timp calculată astfel nu trebuie să fie mai mare de 7 ani (în
cazul proiectelor Starting Grants) și de 12 ani (în cazul proiectelor Consolidator

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

15

Grants).

17

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.
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06 Resurse academice

Surse online de învăţare a limbilor străine

CUPRINS:

Accesând link-ul de mai jos, pot fi găsite surse gratuite de învăţare a diferitelor
limbi străine. Majoritatea materialelor sunt în format audio.

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

finanţare

Link: http://www.openculture.com/freelanguagelessons

Cursuri de formare profesională și personală
În link-ul de mai jos este prezentată o listă de cursuri online, prin intermediul

Conferinţe,
workshopuri

7

cărora se pot dobândi o serie de cunoștinţe și abilităţi necesare în cariera
profesională. Este vorba despre cursuri de antreprenoriat, programare, marketing, public speaking, academic writing, limbi străine pentru începători, etc.

Orizont 2020
Resurse
academice

10

Link: http://o n.m ash.to /1H4AiMR
11

Citate inspiraţionale ale unor femei antreprenor

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

Mai jos poate fi găsită o listă cu 10 citate inspiraţionale ale unor femei ce conduc afaceri de succes (Facebook, Avon, Bill & Melinda Gates Foundation etc.):

Link: http://time.com/3980963/inspiring-quotes-female-business-leaders/

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.
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Resurse academice

Motorul de căutare articole pe platforma ScienceDirect

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

Pe platforma Elsevier ScienceDirect sunt prezentate câteva informaţii ce
ajută utilizatorul să efectueze o căutare eficientă a articolelor dorite publicate
pe ScienceDirect. Printre acestea, se numără:
- termenii pentru care se realizează căutarea nu contează dacă sunt introduși

5

finanţare

cu majuscule sau nu;
- o căutare după un substantiv la singular va livra rezultate și pentru variante
de plural ale acelui termen, cât și pentru variantele genului posesiv;

Conferinţe,
workshopuri

7

- introducerea mai multor termeni spre căutare va furniza rezultate ce conţin
ambii termeni sau expresii formate din acești termeni;

Orizont 2020

10

- căutarea după o expresie introdusă între ghilimele (“gender gap”) va genera
rezultate multiple, cu forme de singular, de plural, cu scriere britanică sau

Resurse
academice

12

americană, cu ignorarea punctuaţiei și a altor simboluri;
- pentru a obţine rezultate exacte după o anumită căutare se recomandă
scrierea termenilor, a expresiilor în paranteze de tip acoladă ({gender gap}).

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

Sursa infor m aţiilor : http://bit.ly/1hvMLEy

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.
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PECAFROM
07 Tema ediţiei:

Revise and resubmit - cum se răspunde editorului? (1)

CUPRINS:

Răspunsul

de

“Revise

and

resub-

mit” (R&R) primit în urma trimiterii unui
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

articol la o revistă este, în general, o veste
bună. Șansele de a fi acceptat spre publicare
sunt mari, iar acestea depind și de răspunsul
pe care autorul îl va pregăti în urma
comentariilor referenţilor.

5

finanţare

Într-un material postat pe site-ul “Inside Higher Ed” (a se vedea link-ul
mai jos), sunt prezentaţi câţiva pași ce trebuie urmaţi în redactarea unui răspuns

Conferinţe,
workshopuri

7

către editor după verdictul de R&R.
1. Întâi de toate se recomandă să se citească cu atenţie (și “printre rânduri”)

Orizont 2020

10

comentariile, atât ale editorului (care, de regulă, sunt mai generale), cât și cele
ale referenţilor (care sunt, în general, mult mai specifice). Rolul acestui demers
este acela de a avea o viziune de ansamblu asupra modificărilor ce trebuie (sau

Resurse
academice

11

nu trebuie) făcute în cadrul manuscrisului.
2. În etapa următoare, se recomandă elaborarea unei liste cu toate
cerinţele, sugestiile, recomandările ce vin din partea editorului și a referenţilor.

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Lista trebuie să fie cât mai detaliată. De exemplu, la o singură observaţie a unui
referent, e posibil să trebuiască mai multe modificări de făcut în textul
articolului. Redactarea unei astfel de liste poate ajuta la sistematizarea

Link-uri utile

15

comentariilor referenţilor, care pot avea puncte comune și, prin urmare, să nu
necesite răspunsuri multiple pentru aceeași cerinţă din partea autorului.

Date contact
PECAFROM

17
Sursa info rm aţiilo r: http://bit.ly/1NqDA5j

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 14

Tema ediţiei:
Revise and resubmit - cum se răspunde editorului? (2)
3. Următorul pas constă în lucrul efectiv asupra observaţiilor referenţilor.

CUPRINS:

Orice modificare întreprinsă trebuie explicată și transcrisă în scrisoarea de
răspuns către editor. Notificarea acestor modificări trebuie realizată utilizând un

Editorial

1

limbaj potrivit. De exemplu, se pot utiliza expresii de genul:

Noutăţi

3

- “Am revizuit paragraful X pentru a inclu de inform aţii su plim entare cu privire la …”;

Burse, granturi,
oportunităţi de

- “Așa cum ni s-a recomandat, am înlocuit X cu Y ...”
5

finanţare

- “Conform sugestiilor, am reanalizat m odelu l...”
- “Din păcate, nu am putut efectua sch im barea X din lipsă de date...”
- “Din păcate, nu suntem de acord cu ideea că m odelul nostru nu este
inovativ. În sprijinul acestei aserţiuni, aducem următoarele argumente ... “

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

10

Resurse
academice

11

4. După finalizarea redactării punctelor din lista de mai sus, se recomandă
recitirea comentariilor editorului și a referenţilor pentru a ne asigura că toate
observaţiile au fost abordate în răspunsul nostru.
5. Răspunsul detaliat trebuie însoţit și de un cover letter adresat editorului, în
care se mulţumește pentru oportunitatea avută de a revizui manuscrisul în
vederea reconsiderării pentru publicare.

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

6. Ultima etapă este și cea mai grea: așteparea răspunsului final din partea
14

editorului, care va informa autorul dacă articolul, în urma revizuirii, a primit
acceptul pentru publicare.
Alina Botezat

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare

Sursa im aginii: http://bit.ly/1M CLZkm

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.
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08 Link-uri utile

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Au fost publicate rezultatele preliminare în cadrul competiţiei de proiecte
privind constituirea de tinere echipe de cercetare independente - tip TE.
Acestea pot fi accesate la adresa:

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

finanţare

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4137/Rezultate-preliminare-TE-2014.html
Statistici privind procesul de evaluare se pot vizualiza la adresa:

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

10

Resurse
academice
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http://bit.ly/1hM4lUB

Top 10 femei din mediul academic, domeniul economie
În cadrul bazei de date RePec a fost realizat un top al femeilor din mediul
academic din domeniul Economie. Primele locuri sunt ocupate de cercetătoare

Tema ediţiei:
Revise and resubmit - 13
cum se răspunde editorului?

de la Universitatea Harvard, MIT, Banca Mondială.
Clasamentul poate fi accesat la următoarea adresă:
https://ideas.repec.org/top/top.women.html

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

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.
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Link-uri utile
Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

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

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

finanţare

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare:
Pe site-ul ANCS jobs al Ministerului Educaţiei Naţionale pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din mediul academic
românesc:

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

10

Resurse
academice

11

Tema ediţiei:

http://jobs.ancs.ro/

Posturi curente vacante în administraţia publică:

Revise and resubmit - 13
cum se răspunde editorului?

Link-uri utile

16

Date contact
PECAFROM

17

Pe site-ul POSTURI.GOV.RO al Guvernului României pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din administraţia publică
din România:
http://posturi.gov.ro/

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.
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09 Date contact PECAFROM

Website-ul proiectului PECAFROM:

CUPRINS:

http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

Pentru informaţii privind cursurile:
formareproiectpecafrom@gmail.com

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Pentru informaţii privind diseminarea:
promovareproiectpecafrom@gmail.com

Orizont 2020
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Resurse
academice

11

Pentru informaţii privind proiectul:
secretariatproiectpecafrom@gmail.com

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM

17

Pentru informaţii, sugestii, propuneri privind newsletter-ul:
newsletter_pecafrom@yahoo.com

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.
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Date contact PECAFROM

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

5

Proiectul PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse în
cariera universitară și academică pentru femeile
din România POSDRU/144/6.3/S/127928

finanţare

Editor: Academia Română, Filiala Iași

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020
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Data publicării: August 2015

Tema ediţiei:
Revise and resubmit
- cum se răspunde
editorului?

13

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.

Link-uri utile

15

Date contact
PECAFROM
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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.

