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ANEXA 7.1
Fişa de eligibilitate POSTDOC
Datele personale ale candidatului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Şcoala doctorală:
4.Domeniul de cercetare:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Criterii de eligibilitate
Candidatul are domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de
dezvoltare vizate de proiect din România (Nord-Est, Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia)
Candidatul are cetăţenia română sau a unui stat membru UE
Candidatul este înmatriculat ca cercetător post-doctorat la nivelul
UCV. Aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de
cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de
cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din
colaboratoare (sector academic și non academic). Candidatul trebuie
să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii
universitare de post-doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare
ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate
2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă,
identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute
în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 –
2020.
Candidatul deţine titlul științific de doctor, obținut în România sau
în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul
post-doctoral
Candidatul nu a beneficiat de burse post-doctorale în cadrul altor
proiecte finanțate din POCU și nu beneficiază simultan de bursă
acordată de la bugetul de stat (fapt asumat prin depunerea Anexei 5)
Dosarul de concurs conţine Anexele 3-6 şi este conform prevederilor
Metodologiei de recrutare și selecție a grupului țintă (burse postdoctorale)
Tema de cercetare propusă are componentă aplicată, fiind
desfășurată în cadrul unei instituții colaboratoare (sector academic și
non academic).
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