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CAPITOLUL I
Descriere generală
Articol 1. Bursele pentru mobilităţi de cercetare ale doctoranzilor Facultăţii de Economie şi
de Administrare a Afacerilor (denumită ȋn continuare „Facultatea”) sunt burse destinate
doctoranzilor cu performanţe deosebite ȋn materie de cercetare ştiinţifică ȋn domeniile
subsecvente activităţii Facultăţii care doresc să deruleze un stagiu de cercetare ȋn cadrul unei
Universităţi din străinătate ȋn vederea finalizării programului de pregătire doctorală.
Articol 2. Obiectivul acordării acestor burse este acela al participării Facultăţii la susţinerea
financiară a mobilităţilor de cercetare a doctoranzilor pentru perioade care nu exced o durată
cumulată de 2 luni şi care se realizează ȋn cadrul unei Universităţi de prestigiu dintr-o ţară
terţă din cadrul Uniunii Europene. Bursele se acordă o singură dată la ȋnceputul perioadei de
mobilitate.
Articol 3. Mobilitatea de cercetare trebuie să contribuie ȋn mod nemijlocit la realizarea
obiectivelor şi activităţilor prevăzute ȋn cadrul planului individual de pregătire asumat de
către doctoranzi ȋmpreună cu conducătorul de doctorat.
Articol 4. Acordarea burselor se realizează pe baza unui dosar de concurs. În cadrul acestuia,
se evaluează rezultatele obţinute de către doctoranzi ȋn planul cercetării ştiinţifice din
momentul ȋnscrierii ȋn cadrul programului de studii doctorale, până la data susţinerii
concursului. Aceste rezultate trebuie să vizeze tematica tezei de doctorat.

CAPITOLUL II
Criterii de eligibilitate
Articol 5. Pentru a fi eligibil, un doctorand trebuie să fie ȋnscris ȋn cadrul programului de
pregătire prin doctorat ȋn oricare dintre anii I, II, III. Doctorandul nu trebuie să fi beneficiat
până la data ȋnscrierii la concurs de nici un fel de prelungire, ȋntrerupere sau perioadă de
graţie.
Articolul 6. Doctoranzii trebuie să facă dovada ȋndeplinirii integrale a obligaţiilor prevăzute
ȋn planul individual de pregătire, până la data ȋnscrierii la concurs.
Articol 7. Nu pot candida pentru aceste burse persoane care au o relație contractuală
permanentă de muncă cu Universitatea de Vest din Timișoara sau care beneficiază de o altă
finanțare doctorală pe durata prevăzută pentru implementarea proiectului de bursă pentru
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mobilităţi de cercetare ale doctoranzilor (incluzând dar nelimitându-se la mobilităţi de tip
Erasmus+).
Articol 8. Pentru a se putea ȋnscrie la concurs, doctoranzii trebuie să ȋndeplinească
standardele minime de eligibilitate prevăzute ȋn Anexa 1 a prezentului Regulament.

CAPITOLUL III
Dosarul de concurs şi desfăşurarea concursului
Articol 9. Dosarul de concurs cuprinde următoarele elemente:
















Scrisoare de motivaţie (din care să rezulte importanţa participării la stagiu de
mobilitate pentru realizarea tezei de doctorat), şi CV (format Europass);
Plan de mobilitate care să includă obiectivele mobilităţii, precum şi activităţile care
urmează să fie desfăşurate ȋn cadrul acestuia, arătând cum acestea contribuie concret
la îndeplinirea programului de cercetare doctorală (maxim 3 pagini redactate ȋn limba
engleză, format A4, Times New Roman, font de 12, spaţiere de 1,15);
Scrisoare de acceptare din partea Universităţii-gazdă, cu indicarea precisă a suportului
oferit în realizarea obiectivelor stagiului;
Acceptul scris al conducătorului de doctorat;
2 recomandări scrise din partea membrilor comisiei de ȋndrumare a tezei de doctorat;
Dovada ȋndeplinirii la zi a obligaţiilor prevăzute ȋn cadrul planului individual de
pregătire (adeverinţă eliberată de către Şcoala Doctorală din care să rezulte rapoartele
de progres conform planului individual de pregătire şi data susţinerii acestora,
depunerea de către doctorand a rapoartelor de activitate lunară, precum şi faptul că
doctorandul nu a beneficiat de perioade de prelungire, ȋntrerupere sau graţie);
Declaraţie pe proprie răspundere, din care să reiese că doctorandul nu beneficiază de
alte surse publice de finanţare a mobilităţii (de tipul proiectelor cu finanţare naţională
sau internaţională, a burselor de mobilităţi ERASMUS etc.);
Dovada publicării de articole ştiinţifice ȋn jurnale cotate ISI cu scor absolut de
influenţă (AIS) nenul sau jurnale indexate ȋn baze de date internaţionale;
Dovada citării lucrărilor la elaborarea cărora doctorandul a participat ȋn calitate de
autor sau coautor şi care au fost publicate ȋn jurnale cotate ISI cu scor absolut de
influenţă (AIS) nenul sau jurnale indexate ȋn baze de date internaţionale;
Dovada participării la conferinţe ştiinţifice internaţionale ȋn străinătate sau ȋn ţară
(inclusiv a susţinerii prezentării acestora);
Dovada participării la activităţile Facultăţii cu caracter ştiinţific (cu menţionarea
detaliată a activităţilor şi atribuţiilor doctorandului ȋn cadrul acestora) semnată de
către pro-decan cu responsabilităţi de cercetare;
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Dovada participării la activităţile cu caracter ştiinţific ale Departamentelor Facultăţii
(cu menţionarea detaliată a activităţilor şi atribuţiilor doctorandului ȋn cadrul acestora)
semnată de către Director Departament;
Dovada participării la activităţile East-European Center for Research in Economics
and Business (ECREB) (cu menţionarea detaliată a activităţilor şi atribuţiilor
doctorandului ȋn cadrul acestora) semnată de către Director ECREB;
Fişă de autoevaluare a punctajului obţinut ȋn baza criteriilor din Anexa 1 (format
Excel);
Orice alt document considerat relevant.

Articol 10. Perioada de ȋnscriere şi calendarul desfăşurării concursului se stabilesc de către
Biroul Şcolii Doctorale E.A.A. ȋmpreună cu Decanatul Facultăţii şi se afişează pe site-ul
Şcolii Doctorale, respectiv pe site-ul Facultăţii cu cel puţin o lună de zile ȋnainte de ȋnceputul
perioadei de ȋnscriere. Într-o primă fază se verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Candidații declarați neeligibili nu participă în etapele ulterioare ale concursului.
Articol 11. Dosarele de concurs se evaluează de către o comisie formată din:
-

Preşedinte: Director Şcoală Doctorale E.A.A.;
Vice-Preşedinte: Pro-decan cu responsabilităţi de cercetare;
2 membrii: Biroul Şcolii Doctorale E.A.A.;
1 membru: desemnat de către East-European Center for Research in Economics and
Business (ECREB).

Articolul 12. Rezultatele preliminare ale concursului se afişează pe site-ul Şcolii Doctorale
respectiv pe site-ul Facultăţii. Contestaţiile se pot depune ȋn maxim 48 de ore de la data
afişării acestor rezultate şi pot viza exclusiv vicii de procedură. Contestaţiile se soluţionează
ȋn maxim 48 de ore de la data depunerii lor de către o Comisie de Contestaţii desemnată de
către Biroul Şcolii Doctorale E.A.A. Rezultatele finale ȋn urma contestaţiilor se afişează pe
site-ul Şcolii Doctorale respectiv pe site-ul Facultăţii.

CAPITOLUL IV
Evaluarea rezultatelor şi acordarea burselor
Articolul 13. Punctajul final (PF) obţinut de către un candidat se determină ȋn baza criteriilor
din Anexa 1 ca o medie ponderată a punctelor obţinute pentru criteriul I. Activitatea ştiinţifică
individuală a doctorandului (C.I.) respectiv a punctelor obţinute pentru criteriul II.
Participarea doctorandului la activităţile ştiinţifice ale Facultăţii, Departamentelor sau
ECREB (C.II.) conform relaţiei:
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Punctajul final se ȋnscrie ȋn procesul-verbal ȋntocmit de către Comisia de Concurs cu două
zecimale (nu se rotunjeşte).
Articol 13. Candidaţii se clasifică ȋn ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut. În
condiţii de punctaj egal, se va clasa pe un loc superior candidatul care a obţinut un punctaj
mai mare pentru C.II.
Articol 14. Bursele pentru mobilităţi de cercetare ale doctoranzilor se acordă, din venituri
proprii ale Facultăţii, ȋn baza punctajului obţinut astfel:
-

1 bursă pentru candidatul clasat pe locul 1: echivalentul ȋn RON, la cursul Băncii
Naţionale a României, a sumei de 700 EURO pe lună, maxim 2 luni;
1 bursă pentru candidatul clasat pe locul 2: echivalentul ȋn RON, la cursul Băncii
Naţionale a României, a sumei de 600 EURO pe lună, maxim 2 luni;
1 bursă pentru candidatul clasat pe locul 3: echivalentul ȋn RON, la cursul Băncii
Naţionale a României, a sumei de 500 EURO pe lună, maxim 2 luni.

CAPITOLUL V
Obligaţiile doctoranzilor beneficiari ai burselor pentru mobilităţi de
cercetare
Articol 15. Doctoranzii beneficiari ai burselor pentru mobilităţi de cercetare au obligaţia:
-

-

-

Să efectueze stagiul de mobilitate ȋn condiţiile convenite cu Facultatea;
Să deruleze integral toate activităţile asumate ȋn planul de mobilitate;
Să menționeze afilierea la Universitatea de Vest din Timișoara / Facultate/ ECREB în
toate lucrările științifice trimise ȋn timpul sau după încheierea bursei, dar obținute în
baza cercetării desfășurate în contextul bursei;
Să predea la sfârşitul perioadei de mobilitate un raport detaliat (minim 5 pagini
redactate ȋn limba română, format A4, Times New Roman, font de 12, spaţiere de
1,15) al tuturor activităţilor desfăşurate, raport avizat de către coordonatorul ştiinţific
precum şi alte dovezi relevante ale ȋndeplinirii obiectivelor stagiului de mobilitate;
Să respecte principiile eticii cercetării ştiinţifice, ale normelor de comportament
adecvat ȋn mediul universitar şi să nu ȋntreprindă nici o acţiune care să aducă atingere
imaginii Universităţii de Vest din Timişoara, respectiv Facultăţii și SDEAA.

Articol 16. Doctoranzii care nu respectă obligaţiile menţionate ȋn Art.15 sunt obligaţi, după
caz, să ramburseze parţial sau integral sumele primite, ȋn baza deciziei comune a SDEAA
respectiv a Decanatului Facultăţii.
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ANEXA 1: CRITERII DE EVALUARE A DOSARULUI ŞIPUNCTAJUL ACORDAT
ACESTORA
CRITERIU
I. Activitatea ştiinţifică individuală a doctorandului (are o pondere de 70% ȋn
punctajul final)
1. Articol publicat ȋn calitate de autor sau coautor în reviste cotate ISI cu scor absolut
de influenţă (AIS) mai mare decât 0,15
2. Articol publicat ȋn calitate de autor sau coautor în reviste cotate ISI cu scor absolut
de influenţă (AIS) mai mic decât 0,15 (dar nenul)
3. Articol publicat ȋn calitate de autor sau coautor în reviste cotate ISI cu scor absolut
de influenţă (AIS) nul
4. Articol publicat ȋn jurnal indexat în cel puţin trei baze de date internaționale
5. Articol prezentat ȋn calitate de autor sau coautor ȋn cadrul unei conferinţe
internaţionale desfăşurată ȋn străinătate
6. Articol prezentat ȋn calitate de autor sau coautor ȋn cadrul unei conferinţe
internaţionale desfăşurată ȋn România
7. Articol elaborat ȋn calitate de autor sau coautor şi citat în articole publicate ȋn
reviste cotate ISI cu scor absolut de influenţă (AIS) mai mare decât 0,15
8. Articol elaborat ȋn calitate de autor sau coautor şi citat în articole publicate ȋn
reviste cotate ISI cu scor absolut de influenţă (AIS) mai mic decât 0,15 (dar nenul)
9. Articol elaborat ȋn calitate de autor sau coautor şi citat în articole publicate ȋnȋn
jurnal indexat în cel puţin trei baze de date internaționale
10. Câştigător a unei olimpiade studenţeşti (locurile I- III) sau membru ȋn cadrul unui
grant de cercetare câştigat prin competiţie naţională sau internaţională
11. Câştigător a unei olimpiade studenţeşti (menţiune) sau a unui premiu pentru
cercetarea ştiinţifică acordat de o entitate cu activitate de cercetare şi / sau
profesională din România sau din străinătate
STANDARD MINIM:
II. Participarea doctorandului la activităţile ştiinţifice ale Facultăţii,
Departamentelor sau ECREB (are o pondere de 30% ȋn punctajul final)
12. Participarea la o acţiune cu caracter ştiinţific organizată de către Facultate,
Departamente sau ECREB sau de către o altă facultate din cadrul UVT ȋn care
doctorandul a avut o intervenţie cu caracter ştiinţific (articol, comunicare,
prezentarea unei lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate sau a rezultatelor
obţinute ȋn cercetarea doctorală şi nediseminate la data prezentării- atestabilă de
către responsabilul cu activitatea)
13. Participarea la o acţiune cu caracter ştiinţific organizată de către Facultate,
Departamente sau ECREB ȋn care doctorandul a derulat, pe bază de voluntariat,
activităţi cu rol de suport (atestabilă de către responsabilul cu activitatea)
STANDARD MINIM:

PUNCTAJ
5 puncte / articol
4 puncte / articol
2 puncte / articol
1 punct / articol
4 puncte / articol
1 punct / articol
7 puncte / citare
5 puncte / citare
2 puncte / citare
5 puncte
3 puncte
5 PUNCTE
2 puncte

1 punct
3 PUNCTE

NOTĂ: STANDARDUL MINIM DE ELIGIBILITATE ESTE DE:
 5 PUNCTE PENTRU CRITERIUL I. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ INDIVIDUALĂ A
DOCTORANDULUI ŞI, RESPECTIV DE
 3 PUNCTE PENTRU CRITERIUL II.PARTICIPAREA DOCTORANDULUI LA
ACTIVITĂŢILE ŞTIINŢIFICE ALE FACULTĂŢII, DEPARTAMENTELOR SAU
ECREB
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Observaţii:
1. Un articol este considerat publicat dacă este identificat prin următoarele informaţii ce vor fi
preluate din ISI Web of Science Core Collection:
Lista de autori ai articolului
Titlul articolului
Denumirea revistei în care apare articolul
Volumul (numărul) revistei în care apare articolul
Numărul de pagini între care este încadrat articolul în revistă
Data publicării articolului
ISSN-ul revistei
Accession number (WOS)
Lipsa oricărei informații dintre cele precizate anterior conduce la neluarea în considerare a
articolului în stabilirea punctajelor. În ISI Web of Science Core Collection, articolul trebuie să
aibă încadrarea „article” sau „review” la rubrica „document type”.
2. Scorul absolut de influenţă (AIS) luat în calcul pentru revista ISI în care este publicat un
articol sau în care este citată o publicaţie este, la alegerea candidatului, cel din momentul
depunerii de către candidat a dosarului de concurs sau cel din anul publicării articolului cu
condiția ca scorul absolut de influenţă (AIS) al revistei în anul depunerii dosarului să fie
nenul (conform ultimului raport disponibil/cel mai recent al AIS publicat în Journal Citation
Reports – Thomson Reuters (JCR).

