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01 Editorial
CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Lansarea Centrului
OCDE pentru
Oportunitate și
Echitate
În luna octombrie a fost lansat în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare și

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Dezvoltare Economică (OCDE) Centrul pentru Oportunitate și Echitate.
4

Obiectivul centrului este acela de a reprezenta o platformă nouă prin care să se
promoveze și să se realizeze cercetări despre cauzele și consecinţele inegalităţilor

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

din societate și din economie. De asemena, Centrul va constitui și un forum de
discuţii între experţi din mediul academic, organizaţii civice și decidenţi politici.
Printre temele abordate vor fi și cele legate de inegalitatea de gen și de șanse.
Activităţile principale ale Centrului vor consta în:

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

- Elaborarea de rapoarte privind inegalităţile reflectate în venit, ocupare pe piaţa
16

muncii, educaţie, sănătate, mediu, energie, pieţe financiare etc.. În cadrul
centrului va exista o publicaţie cu apariţie periodică, în care se vor prezenta cele

materialele știinţifice

mai noi date privind evoluţia inegalităţilor, precum și teme distincte, relevante
Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

pentru decidenţii politici.
- Organizarea de evenimente care să aibă impact asupra dezbaterilor curente
privind inegalitatea
Vor fi organizate seminarii, workshop-uri unde vor fi invitaţi experţi renumiţi
din lumea academică, a societăţii civile, precum și decidenţi politici care să
discute asupra problemelor centrale și actuale în ceea ce privește inegalitatea sub
toate faţetele sale.

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
Editorial

CUPRINS:
- Promovarea schimbului de informaţii și
Editorial

2

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

expertiză pe tema inegalităţii
Acest lucru va fi asigurat prin găzduirea în
cadrul Centrului din Paris a cercetătorilor
veniţi în stagii de documentare. Aceștia vor

4

avea posibilitatea să interacţioneze și cu membri ai grupului Inclusive Growth
Advisory Group, format din experţi internaţionali pe tema inegalităţilor și a
incluziunii economice și sociale.

Orizont 2020

14

Experienţa OCDE de a elabora analize de politici publice, de a oferi
recomandări decidenţilor în aspecte cheie ale economiei și societăţii globale,

Resurse
academice

15

paragrafelor în

și în activitatea Centrului pentru Oportunitate și Echitate.
O listă cu documente și rapoarte recente se găsește deja pe pagina de internet

Tema ediţiei:
Redactarea

plus existenţa deja a unor foruri și grupuri de lucru specializate, se vor reflecta

16

a Centrului: http://bit.ly/1M05O5n.
Pe tema inegalităţii de gen, pot fi consultate următoarele materiale:

materialele știinţifice

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare

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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02 Noutăţi în cadrul proiectului
PECAFROM
Demarare cursuri

CUPRINS:
În data de 08 octombrie 2015, s-a dat startul unei noi serii de
Editorial

1

cursuri de formare organizate în cadrul proiectului ,,PECAFROM –
Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru

Noutăţi

3

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

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

4

Seria a debutat la Iași cu programele de formare din
categoria Competenţe cheie, comune mai multor
ocupaţii—Competenţe sociale și civice și Comunicare în

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

limba engleză.
Examene de absolvire
În data de 3 octombrie 2015 a avut loc examenul de absolvire a pro-

16

gramului de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii –
Competenţe antreprenoriale (Grupa 4) derulat la Baia Mare în perioada

materialele știinţifice

14.09. 2015 – 27.09. 2015.
Link-uri utile

18

În data de 10 octombrie 2015 a avut loc examenul de absolvire a proDate contact
PECAFROM

20

gramului de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii –
Competenţe antreprenoriale (Grupa 5) derulat la București în perioada
28.09. 2015 – 09.10. 2015.
În data de 17 octombrie 2015 a avut loc examenul de absolvire a programului de calificare Operator introducere, validare și prelucrare date (Grupa
15) derulat la Cluj-Napoca în perioada 10.06.2015 – 11.10. 2015.

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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03 Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
Burse de cercetare /Burse postdoctorale oferite de către
Guvernul Elveţian aplicanţilor din România

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

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

4

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

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

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:
http://bit.ly/1TSKyEr

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

16

materialele știinţifice

Link-uri utile

Date contact
PECAFROM

Calendar granturi—finanţare nerambursabilă
18

Mai jos poate fi găsit un calendar cu toate
20

finanţările ce au termen limită în perioada
următoare.
Link:
http://www.finantare.ro/calendargranturi

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
Granturi postdoctorale Fulbright 2016-2017

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Solicitanţi eligibili: Pr ofesor ii, cer cetător ii sau alte per soane cu
diploma de doctorat sau cu un certificat echivalent

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Obiectivul programului: Spr ijin acor dat pr ofesor ilor și cercetătorilor
români pentru derularea de activităţi de cercetare și predare în universităţile
din SUA

5

Grantul acoper ă cheltuielile de călător ie, cele cu asigur ar ea de
sănătate și o bursă lunară care acoperă cazarea și cheltuielile zilnice

Orizont 2020

14

Deadline aplicaţii: 6 noiembrie 2015.

Resurse
academice

15

Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul: http://bit.ly/1KSvdx2

Tema ediţiei:
Redactarea p
aragrafelor în

16

Catalogul surselor de finanţare pentru universităţi – Octombrie
2015

materialele știinţifice

Link-uri utile

18

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 de granturi postdoctorale

Date contact
PECAFROM

20

Fulbright 2015-2016, Programul Transnaţional Dunărea, Starting Grants—
Programul Orizont 2020, Erasmus +.
Catalogul poate fi descărcat accesând link-ul: http://bit.ly/1XvXNJz

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
Burse “New Europe College” pentru anul universitar 2016—2017

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Domeniul: știinţe um aniste, știinţe sociale și econom ice.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Colegiul Noua Europă—Institutul de Studii Avansate—anunţă lansarea
competiţiei pentru burse pentru anul academic 2016—2017. Programul este
dedicat doctoranzilor și celor care deţin deja titlul de doctor, cu vârsta sub 40 de
ani.

6

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

Orizont 2020

14

Deadline: 7 decembrie 2015

Resurse
academice

15

Pentru mai multe informaţii privind aplicaţia, accesaţi site-ul:
http://bit.ly/1rJq2l6

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

Burse de cotutelă pentru doctoranzii din anul II
16

materialele știinţifice

Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Știinţe Sociale
(CEREFREA Villa Noël) lansează apelul internaţional pentru burse de cotutelă.

Link-uri utile

18

La aceste burse pot candida doctoranzi români și străini înscriși în anul II la
studii universitare de doctorat, în anul academic 2015-2016, care studiază în

Date contact
PECAFROM

20

cadrul unor instituţii membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).
Domeniile eligibile sunt ur m ătoar ele: Antr opologie, Ar te, Dr ept,
Istorie, Jurnalism și Știinţele comunicării, Litere, Știinţe politice, Sociologie.
Termenul limită de înscr ier e: 14 noiembrie 2015.
Mai multe informaţii sunt publicate pe site-ul Agenţiei Universitare a Francofoniei: http://bit.ly/1H6NYby

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

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

CUPRINS:

EURAXESS Roadshow - Mobilise your career!

Editorial

1

Noutăţi

3

Dacă vă pasionează domeniul cercetării, căutaţi un job, o mobilitate sau

(http://bit.ly/1Lvu4Mt)!

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

oportunităţi de finanţare, atunci sunteţi așteptat la EURAXESS Roadshow

7

Caravana EURAXESS (http://bit.ly/1NJfwvh) va străbate 16 ţări din Europa, cu
Orizont 2020

14

opriri în 34 de oraşe. În România sunt planificate două opriri:
București

Resurse
academice

15

- 3

noiembrie

2015, Univer sitatea

din

B ucur eşti,

Facultatea de Drept
Iaşi - 9 noiembrie 2015, Univer sitatea de Medicină şi Far m acie

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

Grigore T. Popa, Iași
16

materialele știinţifice

Evenimentul este organizat de reţeaua pan-europeană – EURAXESS – creată la
iniţiativa Comisiei Europene pentru a sprijini mobilitatea cercetătorilor.

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

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

CUPRINS:

Burse DAAD — Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători - Burse de lungă durată

Editorial

1

Noutăţi

3

Prezentare generală
•

Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua
un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanţare

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele
8

încurajează schimbul de experienţă între colegi și formarea de reţele
profesionale de specialitate.

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

Cine poate aplica?
•

Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri
cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei şi-au
încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă,

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

în cazuri de excepţie şi cu o diplomă de bachelor sau care au obţinut deja

materialele știinţifice

Link-uri utile

titlul de doctor (Post-Docs).

16

Ce se finanţează?
18

•

Stagiu de cercetare sau perfecţionare în cadrul unei instituţii de învăţământ
superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu
un statut similar din Germania. Proiectul de cercetare trebuie realizat cu

Date contact
PECAFROM

acordul unui îndrumător știinţific din Germania.

20

Durata bursei
•

De regulă: 7 - 10 luni. Durata finanţării este stabilită de o comisie de selecţie
în funcţie de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.

•

Bursa nu poate fi prelungită.

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
Cuantumul bursei DAAD

CUPRINS:

•

Rată lunară de bursă, stabilită în funcţie de nivelul de pregătire

Editorial

1

•

750 Euro pentru candidaţi cu o primă diplomă de absolvire

Noutăţi

3

•

1.000 Euro pentru doctoranzi

•

Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

de asigurarea individuală de răspundere civilă

9
•

Sprijin financiar pentru costurile de călătorie, cu excepţia cazului în care
aceste cheltuieli sunt suportate de către ţara de origine sau de către terţi

Orizont 2020

14
•

Resurse
academice

15

Redactarea
paragrafelor în

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?
•

Tema ediţiei:

Ajutor financiar pentru studiu și cercetare

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu trebuie, de regulă, să fie mai
veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului.

16

Candidaţii, care deţin un titlu de doctor nu trebuie să fi obţinut acest titlu cu
mai mult de 2 ani în urmă, iar în cazul doctoranzilor înscrierea la doctorat

materialele știinţifice

nu are voie să fie mai veche de 3 ani.
Link-uri utile

18

•

Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere
a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în

Date contact
PECAFROM

20

considerare.
Termen-limită
15.11.2015
Sursa: w w w .daad.r o

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
Burse DAAD — Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători - Burse de scurtă durată

CUPRINS:

Prezentare generală
Editorial

1

Noutăţi

3

•

Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua
un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanţare
se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele
încurajează schimbul de experienţă între colegi și formarea de reţele profe-

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

sionale de specialitate.

10

Cine poate aplica?
Orizont 2020
Resurse
academice

14

•

Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri
cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei şi-au

15

încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă,
în cazuri de excepţie şi cu o diplomă de bachelor sau care au obţinut deja
titlul de doctor (Post-Docs)

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

16

materialele știinţifice

Ce se finanţează?
•

Stagiu de cercetare sau perfecţionare în cadrul unei instituţii de învăţământ
superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu

Link-uri utile

18

un statut similar din Germania. Proiectul de cercetare trebuie realizat cu
acordul unui îndrumător știinţific din Germania.

Date contact
PECAFROM

20

Durata bursei
•

1 max. 6 luni. Durata finanţării este stabilită de o comisie de selecţie în
funcţie de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.

Bursa nu poate fi prelungită.

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
Cuantumul bursei

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

•

Rată lunară de bursă în valoare de 1.000 Euro

•

Costurile legate de asigurarea medicala, cea contra accidentelor și
asigurarea individuală de răspundere civilă

•

aceste cheltuieli sunt suportate de către ţara de origine sau terţi.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

11

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?
•

Orizont 2020
Resurse
academice

Sprijin financiar pentru costurile de călătorie, cu excepţia cazului în care

14

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu trebuie, de regulă, să fie mai
veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului.
Candidaţii, care deţin un titlu de doctor nu trebuie să fi obţinut acest titlu cu

15

mai mult de 4 ani în urmă, iar la doctoranzi înscrierea la doctorat nu are
voie să fie mai veche de 3 ani

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

•
16

Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere
a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în
considerare.

materialele știinţifice

Termen-limită
Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

15.11.2015
(Bursele vor fi acordate pentru perioada iunie 2016 – ianuarie 2017)

Sursa: w w w .daad.r o

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
Burse DAAD — Stagii de cercetare pentru cadre didactice și

CUPRINS:

cercetători

Editorial

1

Noutăţi

3

Prezentare generală
•

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini posibilitatea unui stagiu de
cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanţare se adresează
diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră.

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

12

Cine poate aplica?
•

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

Își pot depune candidatura pentru o bursă DAAD cadre didactice universitare
sau cercetători recunoscuţi, care, de regulă, ar trebui să deţină deja titlul de
doctor și să fie angajaţi la o instituţie de învăţământ superior sau un institut
de cercetare din România.

Observaţie:
Tema ediţiei:
Redactarea
aragrafelor în

•
16

materialele știinţifice

Link-uri utile

Foștii bursieri ai Fundaţiei „Alexander von Humboldt” sunt rugaţi să se
adreseze mai întâi acestei instituţii.

Ce se finanţează?
18

•

Stagii de cercetare în cadrul unei instituţii de învăţământ superior de stat/
acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar
din Germania. Un stagiu de cercetare poate avea loc și la diferite instituţii.

Date contact
PECAFROM

20

•

Finanţarea prin DAAD a unui astfel de stagiu de cercetare nu poate fi
acordată decât o dată la trei ani.

•

Călătorii pentru susţinerea unei prelegeri sau la congrese știinţifice nu sunt
finanţate.

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
Durata bursei

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

•

Durata stagiului este de la 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de
selecţie în funcţie de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.

•

Bursa nu poate fi prelungită.

Cuantumul bursei
Rată lunară de bursă în valoare de:

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

13

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

•

2.000 Euro pentru asistenţi, profesori asociaţi și tineri conferenţiari
(docenţi)

•

2.150 Euro pentru profesori universitari

Pe lângă această sumă, DAAD plătește, de regulă, o sumă paușală pentru
călătorie, cu excepţia situaţiei în care aceste costuri sunt preluate de ţara de
origine sau de către terţi.
Alte sume nu mai pot fi acordate.

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?
16

•

Candidaţii trebuie să fie angajaţi în cadrul unei instituţii de învăţământ
superior sau al unei instituţii de cercetare din România.

•

Proiectul de cercetare trebuie discutat cu partenerul știinţific de la instituţiagazdă din Germania. Un spaţiu de lucru trebuie pus la dispoziţia candidatului.

materialele știinţifice

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

Termen-limită
15.11.2015
(Bursele vor fi acordate pentru perioada iunie 2016 – ianuarie 2017)
Sursa: w w w .daad.r o

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 Orizont 2020

A fost lansată competiţia pentru Consolidator Grants 2016

CUPRINS:

Consiliul European al Cercetării a lansat pe 15 octombrie o nouă competiţie
pentru Consolidator Grants.

Editorial

1

Noutăţi

3

Competiţia se adresează cercetătorilor cu rezultate excelente în cercetare și care
au între 7 și 12 ani trecuţi de la susţinerea doctoratului.
Valoarea finanţării este de până la 2,75 milioane Euro și se acordă pe o perioada

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

4

de maximum 5 ani.
Mai multe informaţii pot fi obţinute de la adresa:

Orizont 2020

14

Resurse academice

15

http://bit.ly/1GFZn75

A fost publicată lista cu președinţii panelurilor de evaluare din
cadrul competiţiilor Starting și Consolidator Grants pentru anul

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în
materialele știinţifice

2016
16

Lista poate fi consultată la adresa: http://bit.ly/1N4Lukr
Lista cu membrii panelurilor va fi făcută publică după finalizarea procesului de

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

18

20

selecţie.

Știaţi că ...?
Cine a primit calificativul C (cel mai mic) pentru propunerea de proiect în una
din competiţiile Starting, Advanced, Consolidator Grants nu mai are voie să retrimită aplicaţia în următorii 2 ani la niciuna dintre aceste competiţii?

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 Resurse academice
Acces online la resursele Taylor & Francis până la sfârșitul
anului 2015

CUPRINS:
Editorial

1

Până la sfârșitul anului 2015 instituţiile de învăţământ superior din România
beneficiază de acces la o serie de resurse electronice de documentare știinţifică

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

în cadrul proiectului dezvoltat de Asociaţia Universităţilor, Institutelor de
Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România

4

„Anelis Plus”.

finanţare

Taylor & Francis Library oferă acces online la peste 1.800 de reviste care
Orizont 2020

14

conectează utilizatorii la activitatea de cercetare inovatoare și îi ţine la curent
cu ultimele informaţii în diverse domenii de activitate! Peste 2.400 de autori

Resurse
academice

15

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

români au publicat în revistele Taylor & Francis între anii 2010 și 2015;
•

Autorii români sunt prezenţi cu articole în 379 de reviste Taylor & Francis!

•

În cel mai recent sondaj Taylor & Francis, peste 85% din persoane din
mediul academic au declarat că jurnalele Taylor & Francis sunt utile în

16

cercetarea actuală, dar și pentru activităţi de cercetare de fond sau de

materialele știinţifice

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

inspiraţie pentru publicaţiile viitoare.
18

•

Top 5 articole cele mai descărcate de autorii români de pe platforma Taylor
& Francis fac parte din următoarele reviste: Applied Economics, Analytical

20

Letters
Accesaţi www.enformation.ro pentru a afla mai multe informaţii despre
platforma Taylor & Francis online si parametrii abonamentului sau
http://www.tandfonline.com pentru acces.
Sursa: http://bit.ly/1LUUAvI

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 Tema ediţiei:
Redactarea paragrafelor în materialele știinţifice (1)

Redactarea paragrafelor în materialele știinţifice

CUPRINS:

Un articol, raport știinţific reprezintă o sumă de paragrafe. Un articol bine
Editorial

1

scris presupune o succesiune logică și argumentativă a ideilor, prezentate în

Noutăţi

3

cadrul paragrafelor.
În general, un paragraf are următoarea structură: temă (idea principală),

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

textul de bază, exemplificare, mini-sinteză.
Vom prezenta mai jos caracteristicile fiecărei componente ale unui paragraf.

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

Prima propoziţie introduce cititorul către o temă nouă, făcând trecerea de la
paragraful anterior către o nouă expunere a problematicii. De regulă, un paragraf
nou nu ar trebui să facă legătura cu cel anterior, ci ar trebui să conţină un element
de noutate. Prin urmare, expresii de genul “Cu toate acestea”, “Mai mult”,
“Totuși” nu sunt indicate a fi folosite în prima propoziţie a unui paragraf.

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

16

materialele știinţifice

Link-uri utile

Textul de bază reprezintă partea centrală a unui paragraf unde exte expus
argumentul principal. Aici sunt prezentate elaborat și explicate fundamentele
teoretice, rezultatele, posibile implicaţii, plus alte aserţiuni argumentative.

18

Exemplificarea este parte integrată în textul de bază și are rolul de a completa
și sprijini ideea de bază a paragrafului. În general, această componentă constă în

Date contact
PECAFROM

20

citări, exemple, referiri la alţi autori sau la alte studii sau în analiza unor date concrete, grafice sau tabele.
Propoziţia finală a unui paragraf ar trebui să reprezinte o mini-sinteză, însă cu
ceva în plus și fără a repeta din ideile expuse anterior. Eventual, aici se poate face
legătura cu paragraful următor.

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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Tema ediţiei:
Redactarea paragrafelor în materialele știinţifice (2)

CUPRINS:

Ca și în cazul altor materiale știinţifice, începutul și sfârșitul unui paragraf

Editorial

1

sunt elemente foarte importante și necesită o atenţie sporită din partea autorului.

Noutăţi

3

Greșeli des întâlnite în redactarea unui paragraf

Burse, granturi,
oportunităţi de

1. Prima propoziţie este de fapt o continuare a paragrafului anterior. În acest
caz, cititorului i s-ar putea crea impresia că nu urmează vreo idee nouă și va fi

4

tentat să sară peste acest paragraf.

finanţare

2. Paragraful începe cu o aserţiune, fie mult prea generală, fie arhi-cunoscută și
Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

care nu trezește interesul cititorului de a parcurge textul pe mai departe.
3. Paragraful începe direct cu o referinţă sau cu citarea unui anumit autor (de
exemplu: “Popescu (2015) argumentează în lucrarea sa…”). O astfel de
abordare ar putea fi percepută de către cititor drept o întrerupere în firul

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

argumentativ al textului. De aceea, se recomandă ca abordarea să nu fie
17

făcută în termeni de autori sau de anumite lucrări știinţifice, ci argumentul să
aibă la bază un curent de gândire, o idee, un argument pro sau contra. Autorii

materialele știinţifice

respectivi pot fi citaţi și menţionaţi la sfârșitul propoziţiei.
Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

4. Un paragraf se termină brusc, fără fraza concluzivă.
5.

Un paragraf este prea lung sau prea scurt. În general, se recomandă ca un

paragraf să aibă între 100 și 250 de cuvinte.
Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare

Sursa info rm aţiilo r: http://bit.ly/1PSfm kP

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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07 Link-uri utile

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

În luna octombrie, au apărut două numere ale Newsletter-ului editat de
UEFISCDI.
Acestea pot fi accesate la adresele:

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

http://bit.ly/1M06tUu
și

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

Cele mai bine plătite femei în domeniul știinţelor exacte
16

materialele știinţifice

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

http://bit.ly/1N5w9jv

Pe site-ul DiscovHer există o prezentare a primelor 6 femei din topul celor
mai bine plătite în domeniul știinţelor STEM (știinţe exacte, inginerie):

18

http://bit.ly/1FWgu4F
În domeniile STEM, decalajul dintre salariile femeilor și a bărbaţilor este cel

20

mai mic, faţă de alte domenii știintifice.

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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Link-uri utile

Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

http://jobs.edu.ro/

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

http://www.euraxess.de/portal/jobs.html
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField

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:
http://jobs.ancs.ro/

Tema ediţiei:
Redactarea
paragrafelor în

16

materialele știinţifice

Link-uri utile
Date contact
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Posturi curente vacante în administraţia publică:

20

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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08 Date contact PECAFROM

Website-ul proiectului PECAFROM:

CUPRINS:

http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

Pentru informaţii privind cursurile:
formareproiectpecafrom@gmail.com

finanţare

Orizont 2020

14

Pentru informaţii privind diseminarea:

Resurse
academice

15

promovareproiectpecafrom@gmail.com

Redactarea paragrafelor în materialele știinţifice

16

Pentru informaţii privind proiectul:

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

Tema ediţiei:

secretariatproiectpecafrom@gmail.com

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

4

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

finanţare

Orizont 2020

14

Resurse
academice

15

Editor: Academia Română, Filiala Iași
Data publicării: Octombrie 2015

Tema ediţiei:
Redactarea paragrafelor în materialele știinţifice

16

Link-uri utile

18

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

Date contact
PECAFROM

21

Guvernului României.

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.

