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Proiect strategic finanţat din Fondul Social European
Universitatea din Craiova în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
„Parteneriatul universitar în cercetare –
un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”
În data de 31 martie 2010, Universitatea din Craiova şi Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) au semnat contractul de finanţare
POSDRU/89/1.5/S/61968 a proiectului strategic „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o
şcoală postdoctorală a viitorului”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii
şi creşterea accesului şi calităţii formării continue a cercetătorilor postdoctorat prin furnizarea unor programe
postdoctorale de calitate. Proiectul îşi propune ca obiective specifice: a) cooptarea absolvenţilor doctorali la
activităţi de cercetare interdisciplinară desfăşurate în cadrul reţelelor inter-universitare şi formarea lor ca
cercetători prin implementarea unei şcoli postdoctorale la nivelul fiecărui partener; b) conexarea activităţii
şcolilor postdoctorale prin crearea unei baze de date unitare la nivelul parteneriatului şi stabilirea unor politici
comune de cercetare; c) creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea
financiară, logistică şi ştiinţifică a unui număr de 80 de absolvenţi doctorali şi creşterea implicării acestora în
activitatea de cercetare postdoctorală prin îmbunătăţirea mobilităţii academice; d) dezvoltarea unei cariere în
cercetare a absolvenţilor doctorali prin intermediul unor programe de cercetare posdoctorală de calitate.
Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 80 de cercetători postdoctorat de la nivelul celor trei
parteneri instituţionali pentru următoarele domenii de cercetare postdoctorală: tehnologiile societăţii
informaţionale; energie; materiale, produse si procese inovative; mediu; cercetări socio-economice şi
umaniste.
La nivelul Universitatii din Bucuresti, grupul tinta este reprezentat din 10 cercetatori, cadre didactice la
Facultatea de Drept: asist.univ.dr. Ion Galea, asist.univ.dr.Claudiu Dinu, asist.uiniv.dr.Serban Stanescu, lector
dr.Razvan Dinca, lector dr.Radu Bobei, lector dr.Cristina Zamsa, lector dr.Adriana Almasan, lector dr.Claudiu
Buglea, conf.univ.dr. Marian Nicolae, conf.univ.dr.Milena Tomescu.
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”
Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/61968
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Parteneri: Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
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Echipa manageriala de implementare a proiectului la nivelul Facultatii de Drept, este formata din:
cocordonator proiect-conf.univ.dr.Flavius Baias; responsabill activitati-prof.univ.dr.Simina Tanasescu; tutoreprof.univ.dr.Dana Tofan ; secretar proiect-lector dr.Cristina Zamsa; responsabil financiar-conf.univ.dr. Razvan
Papuc.
Principalele activităţi ce trebuie desfăşurate în cadrul proiectului sunt:
• crearea şi dezvoltarea unei Şcoli postdoctorale la nivelul Facultatii de Drept;
• furnizarea de sprijin pentru cercetătorii implicaţi în cercetarea postdoctorală prin intermediul
Şcolii postdoctorale;
• înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate naţionale şi transnaţionale,
destinate îmbunătăţirii programelor postdoctorale;
• introducerea de sesiuni specifice de formare anuale care au ca tematică egalitatea de gen,
egalitatea de şanse, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă pentru grupul ţintă;
• introducerea unor module anuale privind managementul cercetării avansate în programele de
pregătire pentru grupul ţintă.
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