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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului:  DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/21/1.5/G/27059 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013   
Investeşte în oameni!  

 

Procedură de evaluare și selecție a candidaților pentru 

bursele NECSOC 

Activitate: E5 - Acordarea a două burse semestriale, pe bază competitivă, pentru proiecte 

interdisciplinare de cercetare doctorală 

 

Una dintre activităţile importante ale proiectului DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi 

interdisciplinaritate în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie este promovarea 

interdisciplinarităţii. O componentă a acestei activităţi este reprezenată de acordarea a două burse 

semestriale, pe bază competitivă, pentru proiecte interdisciplinare de cercetare doctorală. Aceasta 

etapă este realizată în parteneriat cu Colegiul Noua Europă, o insitituţie cu o experienţă 

semnificativă în promovarea interdisciplinarităţii în domeniul ştiinţelor socio-umane. 

Anterior demarării procesului efectiv de selecție, într-o primă fază este elaborată oferta de 

burse, destinată doctoranzilor în domeniul sociologiei aflați într-un stadiu avansat al cercetării. În 

cadrul ofertei sunt enunțate:   condițiile de participare, detalii cu privire la durata și valoarea bursei, 

modalitățile de înscriere, termenele privind concursul precum și datele de contact pentru informații 

suplimentare. Oferta este publicată pe site-ul Colegiului Noua Europă. Cele două burse se acordă 

pentru un semestru universitar (5 luni). Valoarea bursei lunare este de 1850 RON. 
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Acordarea pe baza competitivă a burselor doctorale este asigurată prin organizarea unei 

proceduri de selecţie structurată pe două etape majore: 

I. O primă etapă, preselecția pe baza dosarelor depuse de candidați 

II. O a doua etapă, selecția pe bază de interviu – realizată numai în eventualitatea în care 

sunt selectați cel puțin trei candidați ca urmare a preselecției pe bază de dosar. 

I. Etapa de preselecție efectivă  constă în evaluarea dosarelor de candidatură  de către o 

comisie de specialişti. Din comisie vor face parte reprezentanți ai Facultății de Sociologie și Asistență 

Socială din cadrul Universității București. Evaluările specialiștilor vor fi avizate de conducerea 

Colegiului Noua Europă. Dosarele de candidatură vor cuprinde: 

• Un formular completat de candidat în care sunt cuprinse: date de identificare; date 

cu privire la activitatea științifică a acestuia; CV-ul; precum și un rezumat al temei de 

cercetare; 

• 1- 2 scrisori de recomandare (în germană, engleză sau franceză) scrise în mod expres 

pentru a susține candidatura în cadrul acestei competiții; 

• documente doveditoare cu privire la statutul de doctorand al candidatului precum și 

acordul instituției în care lucrează pentru participarea acestuia/acesteia la 

Programul de burse NECSOC. 

 

Într-o primă etapă a procedurii de selecție a dosarelor, vor fi aplicate criteriile principale de 

eligibilitate: înscrierea într-un program de doctorat, cercetare cu relevanță pentru domeniul 

sociologiei, eventuala incompatibilitate cu alte burse obtinute prin Programe POSDRU, cunoașterea 

avansată a cel puțin două limbi de circulație internațională, caracterul interdisciplinar al temei de  

cercetare, noutatea și fezabilitatea temei. 

În vederea desfășurării celei de a doua etape a selecției de dosare, va fi elaborată o grilă de 

evaluare.  Grila va cuprinde următoarele rubrici/criterii: 
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CRITERII PONDERE 

 

I. Performanțele științifice ale candidatului 40% 

I.1. Evaluarea rezultatelor cercetarilor obtinute pana 
acum, cu accent pe publicatiile cu vizibilitate 
internationala  

60%  

I.2. Evaluarea integrarii in comunitatea stiintifica 
internationala: participarea la conferinte, participarea 
in proiecte colective de cercetare 

40% 

II. Calitatea proiectului de cercetare depus 60% 

II.1. Formularea clară a unei/unor intrebări de 
cercetare 

20%  

II.2. Intemeierea teoretică a întrebării de cercetare, cu 
accent pe apelul la literatura științifică internațională 

40% 

II.3. Specificarea clară a metodologiei, și adecvarea 
metodologiei la întrebarea de cercetare 

40% 

  

 În urma aplicării selecției de dosare, se va realiza o primă ierarhizare a candidaților pe baza 

punctajelor acordate independent de evaluatori. În cazul în care se constată diferențe majore (mai 

mari de 10%/criteriu) între evaluările membrilor comisiei, se va proceda la mediere în vederea 

stabilirii unui punctaj final. 

 Situația cu punctajele obținute de candidați în urma procesului de selecție a dosarelor va fi 

comunicată candidaților prin e-mail, în vederea depunerii eventualelor contestații. 

 Procedura de rezolvare a contestațiilor va prespune constituirea unei comisii formată din 

reprezentanți ai instituțiilor partenere (FSAS și NEC) și reevaluarea dosarelor pentru care s-au depus 

contestații aplicând aceleași criterii și ponderi ca în cazul selecției inițiale. În urma rezolvării 

contestațiilor va fi comunicată situația finală. 

În a doua etapă, în eventualitatea în care sunt selectați cel puțin trei candidați, aceștia vor 

participa la un interviu, desfășurat în limba engleză sau franceză, în vederea stabilirii celor doi 
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doctoranzi care vor beneficia de bursa NECSOC. Comisia de intervievare va constituită dintr-un panel 

de experți, reprezentanți ai FSAS și NEC.  

Se va asigura ca procedura de selecție să respecte în toate etapele sale, politica egalităţii de 

şanse, având în vedere să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe 

baza de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 

vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 

recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în orice domeniu ale vieţii publice. 

 

 

 

 

  


