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ANUNŢ
Concurs pentru acordarea de burse doctorale
în cadrul proiectului „RESEARCH 62 – Doctorat în context european, contract
POSDRU/187/1.5/S/156069
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (UMF “Carol Davila” din
Bucureşti), în parteneriat cu Academia Română şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova,
a câştigat proiectul „RESEARCH 62 – Doctorat în context european, cofinanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), Axa
Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 – “Programe doctorale şi post-doctorale în
sprijinul cercetării”, contract POSDRU/187/1.5/S/156069.
În cadrul acestui proiect, UMF Craiova organizează Concursul de selecţie a grupului ţintă
pentru acordarea a 10 de burse doctorale, în următoarele domenii prioritare ale Strategiei
Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: sănătate şi alte domenii de
cercetare conexe.
Grupul ţintă eligibil în cadrul acestui proiect include numai cetăţeni ai Uniunii Europene cu
domiciliul sau reşedinţa legală în România.
Sunt candidaţi eligibili doctoranzii cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat in anul universitar
2014/2015 (aflati acum in primul an de studii doctorale
Sprijinul financiar al doctoranzilor constă în:
* bursa doctorală acordată pentru o perioadă de 6 luni, în valoare de 1.800 lei/lună;
* mobilităţi interne, intrasectoriale/intersectoriale;
* participare la congrese/conferinţe de specialitate;
* 2 premii pentru cele mai bune rezultate în cercetarea doctorală în cadrul proiectului;
* participare la sesiuni şi workshop-uri specifice privind managementul cercetării, egalitate de
şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă.
Pentru înscrierea la Concursul de selecţie a grupului
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POSDRU/187/1.5/S/156069, precum şi documentele aferente acestora, pot fi consultate mai jos.:
a. Cerere de înscriere semnată şi datată (ANEXA II);
b. Declaraţie de renunţare la bursa de doctorat finanţată de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe
perioada Proiectului „RESEARCH 62 – Doctorat în context european", conform modelului din
ANEXA IV, daca este cazul.
c. Adeverinţă eliberată de şcoala doctorală care să precizeze că este înmatriculat la studii
universitare de doctorat cu frecvenţă pentru unul dintre domeniile prioritare ale strategiei

Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, menţionate la Art. 3, în anul I de
studii universitare de doctorat începând cu anul universitar 2014/2015 – pentru doctoranzii din
alta institutie decat UMF Craiova
d. Curriculum vitae în format Europass, completat în limba română
e. Lista de lucrări publicate/prezentate;
f. Scrisoare de intenţie/Proiect de cercetare (maximum 5 pagini, Arial Regular/Normal, 14pt., Line
spacing: 1,5), care să precizeze concret şi să descrie tema de cercetare la care se angajează
candidatul, importanţa şi relevanţa ştiinţifică a temei de cercetare propusă, impactul ştiinţific
potenţial al obiectivelor propuse cu descrierea designului studiului, modului de abordare tehnică,
cu accent asupra gradului de interdisciplinaritate, a relevanţei şi gradului de noutate al abordării
alese; candidatul va preciza de asemenea existenţa posibilelor surse de finanţare, rezultatele
previzibile, baza materială pe care o poate utiliza candidatul, precum şi propunerile de diseminare
a rezultatelor studiului etc. Scrisoarea de intenţie / Proiectul de cercetare va fi semnat/ă de către
candidat şi de către conducătorul de doctorat respectiv;
g. Copii ale următoarelor documente:
- act de identitate;
- diplomă de licenţă cu anexă ;
- diplomă de master sau echivalentă acesteia (unde este cazul);
- certificat de căsătorie sau alt act care atestă schimbarea numelui (unde este cazul);
- alte diplome sau certificate(unde este cazul).

