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Centrul Postdoctoral de Drept din cadrul Școlii Doctorale de Drept (SDD) anunţă organizarea
Programului postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Drepturile omului, cu durata de 1
an, în perioada 01.10.2013 - 30.09.2014. Programul are 60 de credite ECTS și se desfășoară în limba
franceză.
Condiţii de înscriere şi criterii de selecţie: Poate fi admisă la program orice persoană care
are titlul de doctor în Drept (obținut de cel mult 5 ani față de data de 01.10.2013), dovedeşte, cu CVul şi Lista lucrărilor științifice, precum și cu trei lucrări științifice reprezentative publicate, activitate
didactică, ştiinţifică şi profesională în domeniul acestuia, precum și a limbii franceze și îndeplinește
condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.
Număr de locuri: Numărul cercetătorilor postdoctorali este de 1 (unu).
Perioada de înscriere: Înscrierea se face la Secretariatul Facultăţii de Drept - SDD, în
perioada 09-13.09.2013, între orele 12,00 și 15,00.
Dosarul de înscriere: Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: cererea de înscriere; cartea de
identitate (fotocopie), certificatul de naştere (fotocopie), actul de schimbare a numelui, dacă este cazul
(fotocopie), diploma de doctor în Drept (fotocopie) - se vor prezenta și originalele acestor documente,
pentru confruntare; CV detaliat şi Lista lucrărilor ştiinţifice detaliată; cel mult trei lucrări științifice
reprezentative publicate; dovezi privind cunoașterea limbii franceze.
Criterii de selecție: Criteriile de selecție figurează în Metodologia selecției candidaților pentru
programul postdoctoral de cercetare avansată.
Rezultatele provizorii ale selecţiei: Rezultatele provizorii ale selecţiei (punctajele provizorii)
se afişează la Secretariatul Facultăţii de Drept - avizierul SDD în ziua de 16.09.2013.
Contestaţii: Contestaţiile pot fi depuse, în scris și motivat, în perioada 17-18.09.2013, la
secretariatul Facultății de Drept - SDD, între orele 12,00 și 15,00.
Rezultatele definitive ale selecției: Rezultatele la contestații și rezultatele definitive ale
selecției se afişează până în data de 30.09.2013 inclusiv. Este declarat admis (după soluționarea
eventualelor contestații) candidatul care obține cel mai mare număr de puncte, dar cel puțin 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.
Validarea rezultatelor definitive ale selecției se face de directorul SDD.
Înmatricularea cercetătorilor postdoctorali: Cercetătorii postdoctorali sunt înmatriculaţi la
data de 01.10.2013. Aceştia vor încheia contractul de cercetare postdoctorală.
Aspecte financiare: Nu se plătesc taxe de înscriere sau de şcolarizare. Nu se acordă burse şi
nu se decontează cheltuieli.
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