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Descriere generală 
 
Bursele pentru tineri cercetătoriale Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 
Comunicării din Universitatea de Vest din Timișoara sunt burse postdoctorale de 10 luni 
destinate tinerilor cercetători performanți din domeniile disciplinare științe politice, relații 
internaționale, studii administrative, filosofie și științe ale comunicării. Bursele presupun 
desfășurarea activității la Timișoara. 

Obiective 
 
Promovarea excelenței în cercetare, creșterea numărului de publicații și a vizibilității 
internaționale a Universității de Vest din Timișoara și a Facultății, capitalizarea acumulărilor 
din cercetare în procesul didactic. 

Rezultate estimate 
 

• Creșterea în termeni reali a numărului de publicații valoroase din Universitatea de 
Vest din Timișoara și din Facultate. 

• Crearea unui mediu competitiv care să încurajeze dezvoltarea unei culturi 
instituționale tipice pentru institutele de studii avansate. 

• Crearea unor grupuri sau rețele de cercetători capabili să aplice, în viitor, la granturi 
naționale sau internaționale. 

Criterii de eligibilitate 
 
Candidații la bursele pentru tineri cercetători trebuie să aibă deja titlul de doctor, obținut cu 
maximum 5 ani până la momentul depunerii aplicației și să fi făcut deja dovada capacității de 
a lucra cu succes ca cercetători independenți (prin participarea sau organizarea de conferințe 
internaționale, colocvii, școli de vară, burse sau stagii de cercetare sau de predare, publicații 
în reviste de circulație internațională, cu vizibilitate în domeniul din care provin)1. 
 
În cazul cercetătorilor cu două doctorate, se ia în calcul doctoratul relevant pentru domeniul 
de cercetare propus în aplicație.  

  

1A se vedea mai jos criteriile minimale de eligibilitate.  
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Condițiile bursei 
 

• Bursă lunară (1500 lei/lună). 
• Durata: 10 luni. 
• Asigurarea unui spațiu de lucru în cadrul Facultății și posibilitatea de a folosi 

infrastructura Universității de Vest din Timișoara (adresă de email instituțională, săli 
de seminar, computere, baze de date științifice). 

• Bursa presupune participarea la conferințe și seminarii organizate în cadrul UVT. 
• Bursierii oferă sprijin logistic pentru organizarea de evenimente științifice (ateliere, 

conferințe, colocvii etc.) în cadrul facultății 

Obligațiile bursierilor 
 
Bursele  presupun participare (fizică, nu on-line) la activitățile Facultății, inclusiv implicare 
în proiecte și colective de cercetare active la nivelul Universității. Activitatea se va desfășura 
în cadrul Şcolii doctorale de filosofie, sociologie, psihologie și științe politice, secțiunea 
relevantă pentru proiectul de Cercetare sau în alt centru de cercetare al Facultății, conform 
deciziei Comisiei de concurs. Fiecare bursier își va alege un coordonator / o coordonatoare, 
cadru didactic saucercetător din cadrulfacultățiisau a unuicentru de cercetare din UVT. 
Activitateabursierilorva fi evaluată de Comisia de concurs, în ultima lună de acordare a 
bursei.Lista de obligații include cumulativurmătoarelepuncte: 

• Să nu beneficieze de o altă finanțare de cercetare postdoctorală (directori/membri în 
granturi de cercetare, burse postdoctorale) pe durata acordării bursei. 

• Să participe la viața comunității științifice a UVT prin: 
- participarea la întâlnirile Facultății pe teme de cercetare; 
- contribuții la activitatea centrelor și colectivelor de cercetare din UVT; 
- prezentarea periodică a rezultatelor cercetării în cadrul Facultății. 

• Să menționeze afilierea la Universitatea de Vest din Timișoara în toate lucrările 
științifice, documentele de politici publice, brevetele, volumele rezultate în urmaunor 
conferințe, workshop-uri organizate în perioada bursei.  

• Să menționeze la Acknowledgements sau să noteze afilierea la Universitatea de Vest 
din Timișoara în publicațiile trimise după încheierea bursei, dar obținute în baza 
cercetării desfășurate în contextul bursei. 

• Să publice2 în reviste de circulație internațională indexate ISI, SCOPUS sau ERIH sau 
în colecții/volume colective publicate la edituri prestigioase din străinătate cel puțin 2 
publicații.  

• Să predea, la sfârșitul bursei, un raport amănunțit al activității lor de cercetare în 
cadrul UVT. 

2Sau să obțină acordul de publicare. 
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Anunțarea bursei și sistemul de selecție 
 
Bursele se anunță pe pagina de web a Facultății. Calendarul selecției se stabilește de către 
decanul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării și se publică odată 
cu apelul de candidaturi. Anual se pot oferi un număr maxim de două burse.  

Depunerea candidaturilor 
 
Candidatura va fi redactată în limba engleză și va conține următoarele: 

• Un formular de înscriere (disponibil pe pagina de web a Facultății); 
• CV; 
• Adeverință de susținere a doctoratului sau copie după diploma de doctor; 
• Maximum 3 articole; 
• Recomandarea a cel puțin două personalități în domeniu, dintre care minim una dintr-

o universitate sau dintr-un institut de cercetare din afara României.  
• Proiectul de cercetare (maximum 5 pagini; fără a include bibliografia, care se 

anexează separat); 
• Calculul scorului individual, într-un fișier excel, conform Ordinului ministrului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/20.12.2016, însoțit de link-uri 
sau alte informații care să ateste validitatea tuturor elementelor cuantificate. 

Selecție 
 
Verificarea criteriilor de eligibilitate 
 
Într-o primă fază secretarul comisiei de concurs verifică îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate. Candidații declarați neeligibil nu participă în etapele ulterioare ale concursului. 
 
Criterii minimale  
 
Candidații trebuie sa îndeplinească următoarele criterii minimale: 
 

• să aibă titlul de doctor acordat cu nu mai mult de 5 ani înainte de momentul 
depunerii  proiectului; 

• pentru cei care dețin titlul de doctor de mai mult de doi ani, să fi publicat 2 lucrări, 
ca autor principal/corespondent sau fără participarea conducătorului de doctorat. 
Respectivele publicații trebuie să fie indexate ISI, SCOPUS sau ERIH sau în cărți 
editate în edituri cu prestigiu internațional, respectiv cu prestigiu recunoscut 
conform criteriilor CNATDCU (listele A1 și A2) 
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• pentru cei care și-au susținut lucrarea de doctorat în ultimele 12 luni, eligibilitatea 

este dată fie de lucrările publicate, fie de existența unui proiect editorial în fază 
avansată; 

• să fi participat la viața academică internațională (la proiecte de cercetare sau la 
conferințe internaționale cu sistem de selecție, la colocvii sau seminarii 
internaționale). 

 
Evaluarea portofoliului științific 
 
Doar candidații care îndeplinesc criteriile minimale intră în această fază, în care comisia de 
concurs certifică validitatea calculului scorului candidaților conform Ordinului ministrului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/20.12.2016.  
 
Evaluarea propunerii de cercetare cu ajutorul unor experți evaluatori 
 
Fiecare proiect va fi evaluat de cel puțin 2 persoane, cu expertiză în domeniul disciplinar, 
care, dacă se poate, au efectuat la rândul lor cercetări similare ca perspectivă teoretică, 
abordare metodologică sau empirică. Evaluatorii pot face parte din comisia de selecție sau pot 
fi solicitati de aceasta.  
 
Rezultatul evaluării va fi un punctaj de la 0 la 100 de puncte.În evaluare se vor lua în 
considerare următoarele aspecte: profilul de cercetător al candidatului, maxim 30 de puncte 
(experiența de cercetare în străinătate va constitui un avantaj), calitatea și potențialul 
proiectului, maxim 40 de puncte (proiectul este clar formulat și dovedește o bună cunoaștere 
a domeniului), precum și fezabilitatea proiectului în timpul alocat și în cadrul instituțional al 
UVT, maxim 30 de puncte. 
 

Agregarea rezultatelor 
 
Rezultatul final reprezintă agregarea dintre scorul candidaților conform Ordinului ministrului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/20.12.2016 și punctajul obținut pentru 
propunerile de proiecte de cercetare.  
 
În acest scop, scorul candidaților conform Ordinului ministrului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 6.129/20.12.2016 se echivalează astfel: 

- Scorul maxim obținut de un candidat se echivalează cu 100 puncte; 
- Scorul celorlaltor candidați se stabilește proporțional, prin raportare la scorul maxim. 

 
Punctajul final al unui candidat se obține în baza mediei aritmetice a celor două evaluări, în 
procent de 50-50%. 
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