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GHID DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR ŞI
DOSARELOR DE CONCURS POSTDOC
ANEXA 10
I. Eligibilitatea candidatului şi dosarului de concurs
Nr.
crt.
1
2

3

4
5

Criterii de eligibilitate

DA

NU

Candidatuleste cetăţean român sau al unui stat membru
UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România
Candidatul deţine titlul ştiinţific de doctor, obţinut în
România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de
admiterea în programul postdoctoral
Candidatul nu a beneficiat anterior de sprijin financiar prin
proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul
POSDRU, DMI 1.5
Candidatul activează ca cercetător într-o instituţie de
învăţământ superior sau institut/centru de cercetare.
Dosarul de concurs conţine anexele 7-9

II. Calitatea propunerii de proiect şi impactul preconizat al acestuia (50 de
puncte)
1. Calitatea propunerii de proiect: 30 puncte
Semnificaţia, relevanţa şi importanţa temei abordate (max.12 puncte)
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Originalitatea soluţiilor propuse în abordarea cercetării (max. 10 puncte)
Metodele de abordare şi realismul planului de lucru (max. 8 puncte)
Comentarii evaluator: ______________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Impactul proiectului: 20 puncte
Generarea de cunoştinţe noi în domeniul/domeniile abordate (max. 10 puncte)
Generarea de rezultate imediate (publicaţii, produse noi, etc.)(max. 5 puncte)
Creşterea vizibilităţii naţionale şi/sau internaţionale a instituţiei (max. 5 puncte)
Comentarii evaluator: ______________________________________________________
________________________________________________________________________

III. Prestanţa ştiinţifică a candidatului
Prestanţa ştiinţifică a candidatului se evaluează în raport cu punctaje relative raportate la
standardele minimale impuse de CNATDCU prin grila de profesor universitar la domeniile alese
în care se organizează concursul public de dosare pentru acordarea burselor postdoctorale
conform Anexei 2 şi Fişelorde evaluare POSTDOC transmise de facultăţi. Se vor acorda punctaje
prin raportarea grilei specifice a domeniului în formatul:
Indicator

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I 10
I 11
I 12
I 13

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru
care se acordă
punctajul

Ghid de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs POSTDOC – Anexa 10
Universitatea din București
I 14
I 15
I 16
I 17
I 18
I 19
I ….

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU PUNCTAJUL ACORDAT PROIECTULUI
Nr.crt.

Criteriul

I

Calitatea propunerii de proiect şi impactul preconizat al acestuia

II

Prestanţa ştiinţifică a candidatului
PUNCTAJ TOTAL

Punctaj
acordat

