Decizie din 17.02.2022 de organizare a
Programului postdoctoral de cercetare avansată în domeniul
Drept internațional, european și comparat al drepturilor omului,
în limbile de circulație internațională franceză și engleză,
în perioada anilor universitari 2022-2024 (2 ani)
(1) În perioada anilor universitari 2022-2024, și anume de la 01.10.2022 până la 30.09.2024 (4
semestre / 2 ani), se organizează de Școala Doctorală de Drept (SDD), prin Centrul Postdoctoral
de Drept și prin Institutul Juridic Francofon Doctoral și Postdoctoral, Programul postdoctoral de
cercetare avansată în domeniul Drept internațional, european și comparat al drepturilor
omului, în limbile de circulație internațională franceză și engleză, pentru 1 loc de cercetător
postdoctoral.
(2) Criteriile specifice de lipsă a incompatibilităților și conflictelor de interese între conducătorul de
cercetare postdoctorală și cercetătorul postdoctoral sunt următoarele: întrucât conducătorul de
cercetare postdoctorală este și avocat, precum și consul onorific, candidatul / cercetătorul
postdoctoral să nu facă parte din vreuna dintre categoriile: magistrați, demnitari, polițiști, militari,
diplomați, funcționari publici cu statut special, cu excepția cazului în care este vorba de un coleg
cadru didactic titular din Facultatea de Drept a Universității din București.
(3) Înscrierile se fac în perioada 05-09.09.2022, în timpul programului de lucru (afișat pe site-ul
Facultății de Drept), la secretariatul Facultății de Drept - SDD sau online, potrivit modului de lucru
al secretariatului din acea perioadă conform situației epidemiologice.
(4) Rezultatele intermediare ale selecției, după analiza dosarelor de înscriere, se afișează pe
site-ul Facultății de Drept - SDD, cel mai târziu pe data de 12.09.2022.
(5) Colocviul oral de selecție are loc pe data de 14.09.2022, începând cu ora 17,00, la sala
0.30 (Centrul de drepturile omului) sau online, conform situației epidemiologice din acea dată, în
ordinea alfabetică a candidaților.
(6) Rezultatele definitive ale selecției, după colocviul oral și după validarea lor, se afișează pe
site-ul Facultății de Drept - SDD, cel mai târziu pe data de 15.09.2022.
(7) Întocmirea și aprobarea programului de cercetare postdoctorală (stabilind obligația
cercetătorului postdoctoral de a întocmi 4 lucrări de cercetare științifică, și anume câte 1 pe
semestru, din care 2 în limba franceză și 2 în limba engleză), achitarea taxei de școlarizare pentru
primul an și încheierea contractului de cercetare postdoctorală se realizează până pe data de
30.09.2022. Înmatricularea cercetătorului postdoctoral se face pe data de 01.10.2022.
(8) Prezenta decizie, împreună cu hotărârea indicată la pct. 9, se afișează pe site-ul Facultății de
Drept - (SDD), cel mai târziu pe data de 28.02.2022.
(9) Prezenta decizie este dată în temeiul pct. 22 din Hotărârea Consiliului SDD din 28.06.2017 de
înființare a Programului postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Dreptului internațional,
european și comparat, modificată prin Hotărârea Consiliului SDD din 08.02.2022.
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