ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

METODOLOGIA
selecţiei candidaţilor pentru
Programul postdoctoral de cercetare avansată
în domeniul Drepturile omului,
în limba franceză,
sesiunea septembrie 2016

1. Organizarea programului şi condiţiile de admitere se afişează pe site-ul și la
secretariatul Facultăţii de Drept - avizierul Şcolii Doctorale de Drept (SDD), cel mai târziu în
data de 10.07.2016. Se afișează hotărârea Consiliului SDD privind înființarea Programului
postdoctoral de cercetare avansată, prezenta metodologie și un anunț (conform modelului
anexat). Se va solicita și Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene - Institutul
Juridic Francofon Doctoral și Postdoctoral (IJFDP) afișarea acestor documente la avizierul și
pe site-ul proprii.
2. Înscrierea se face în perioada 05-09.09.2016, în timpul programului de lucru cu
publicul, la secretariatul Facultăţii de Drept - SDD.
3. Dosarul de înscriere conţine: cererea de înscriere (conform modelului anexat);
fotocopii după actul de identitate, certificatul de naștere, actul de schimbare a numelui (dacă
este cazul) şi diploma de doctor în Drept (candidatul trebuie să prezinte pentru confruntare și
originalele actelor de identitate, de studii și de stare civilă, după care acestea îi sunt
restituite); CV detaliat şi Lista lucrărilor ştiinţifice detaliată; cel mult trei lucrări științifice
reprezentative publicate; dovezi privind cunoașterea limbii de circulație internațională în care
se desfășoară programul (limba franceză); dovada privind plata taxei de selecție sau scutirea
de taxă (adeverință privind calitatea de cadru didactic titular la Facultatea de Drept a
Universității din București).
4. Selecția este asigurată de conducătorul de cercetare postdoctorală responsabil al
programului postdoctoral de cercetare avansată, stabilit prin hotărârea Consiliului SDD de
înființare a programului - dl. prof.univ.dr. Corneliu-Liviu POPESCU.
5. Criteriile de selecţie sunt criterii eliminatorii şi criterii de apreciere. Criteriile
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eliminatorii sunt: deţinerea titlului de doctor în Drept, acordat sau echivalat de autoritatea
competentă, de cel mult 5 ani (față de data de 01.10.2016); foarte buna cunoaștere a limbii
franceze. Criteriile de apreciere sunt: criterii privind activitatea de cercetare științifică
(prestigiul instituţiei care a conferit titlul de doctor; relevanţa domeniului şi a titlului tezei de
doctorat cu domeniul programului de cercetare postdoctorală; activitatea de cercetare
ştiinţifică desfăşurată de candidat - numărul şi tipul lucrărilor ştiinţifice, activitatea ştiinţifică
în limbi de circulaţie internaţională (în special în limba în care se desfășoară programul),
prestigiul publicaţiilor, editurilor sau manifestărilor ştiinţifice unde a publicat sau la care a
participat candidatul, relevanţa activităţii de cercetare desfăşurată pentru domeniul
programului de cercetare postdoctorală, vizibilitatea științifică internă și internațională a
candidatului); activitatea didactică a candidatului (deţinerea de grade didactice universitare
sau de cercetare ştiinţifică obţinute prin concurs şi prestigiul instituţiilor care le-au acordat;
relevanța domeniului de specializare cu programul); activitatea profesională a candidatului
(relevanța activității profesionale pentru program; prestigiul entității pentru care se desfășoară
activitatea profesională).
6. Selecţia se realizează prin analiza dosarului de concurs de către conducătorul de
cercetare postdoctorală, potrivit criteriilor de la pct. 5.
7. Conducătorul de cercetare postdoctorală verifică inițial respectarea criteriilor
eliminatorii, iar dacă acestea nu sunt îndeplinite stabilește mențiunea "respins". Apoi, în cazul
în care fiecare criteriu eliminatoriu este îndeplinit, conducătorul de cercetare postdoctorală
acordă fiecărui candidat câte un punctaj de la 10 la 1, în care 70% se acordă pentru activitatea
de cercetare științifică, 20% pentru activitatea didactică și 10% pentru activitatea
profesională, apoi stabilește cu caracter provizoriu ordinea descrescătoare a clasării
candidaților, întocmind un proces-verbal (conform modelului anexat).
8. Rezultatele provizorii ale selecției (mențiunea "respins", respectiv punctajul detaliat
și total) și ordinea descrescătoare a candidaților se afişează la secretariatul Facultăţii de Drept
- avizierul SDD, în data de 13.09.2016, sub semnătura conducătorului de cercetare
postdoctorală.
9. Contestaţiile pot fi formulate de candidaţi numai cu privire la propriul rezultat.
Contestaţiile se depun în scris și motivat, în perioada 14-15.09.2016, în timpul programului
de lucru cu publicul, la secretariatul Facultăţii de Drept - SDD.
10. Soluţionarea contestaţiilor se realizează de Directorul SDD.
11. Directorul SDD reanalizează dosarul de înscriere pe baza aceloraşi criterii utilizate
la selecţie. Rezultatul soluționării contestaţiei este fie admiterea contestației (şi, după caz, fie
considerarea ca fiind îndeplinit criteriul eliminatoriu, apoi acordarea punctajului, fie
acordarea unui nou punctaj), fie respingerea contestației (după caz, fie când mențiunea
"respins" este corect acordată, fie când noul punctaj obținut este mai mic sau egal cu
punctajul provizoriu inițial).
12. Este declarat admis (după soluționarea eventualelor contestații) candidatul care
obține cel mai mare număr de puncte, dar minimum 7 puncte. La punctaj egal, selecția între
candidații aflați la egalitate pe primul loc se face de directorul SDD, pe baza aprecierii
acelorași criterii, dându-se prioritate punctajului pentru activitatea de cercetare.
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13. Validarea rezultatelor selecției, pe baza procesului-verbal privind rezultatele
provizorii ale selecție, precum și (dacă este cazul) în urma soluționării contestațiilor și a
departajării candidaților de pe primul loc având punctaje egale, se face de directorul SDD, cel
mai târziu pe data de 20.09.2016.
14. Rezultatele definitive ale selecției, în urma soluționării eventualelor contestații, a
departajării candidaților aflați la egalitate pe primul loc și a validării rezultatelor de directorul
SDD, se afişează la secretariatul Facultății de Drept - avizierul SDD până în data de
20.09.2016 inclusiv, sub semnătura directorului SDD (conform modelului anexat). Taxa de
școlarizare se achită de candidatul declarat admis până la data de 30.09.2016 (beneficiază de
scutire de taxă cadrele didactice titulare ale Facultății de Drept a Universității din București).
În urma încheierii contractului de cercetare postdoctorală, înmatricularea cercetătorului
postdoctoral se face pe data de 01.10.2016.
15. Nu sunt admisibile contestaţiile la decizia directorului SDD privind rezultatele
definitive ale selecției.

05.07. 2016.

Directorul Școlii Doctorale de Drept,
Prof.univ.dr. Dana TOFAN

Directorul
Centrului Postdoctoral de Drept
Prof.univ.dr. Elena-Simina TĂNĂSESCU

Directorul Institutului Juridic Francofon
Doctoral și Postdoctoral,
Prof.univ.dr. Corneliu-Liviu POPESCU
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