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REZULTATUL PROCESULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR ÎN 

COMPETIȚIA NECSOC 
 
Procesul de evaluare a dosarelor pentru programul de burse NECSOC a fost finalizat. Fiecare dosar a 
fost evaluat independent de către trei profesori din cadrul Departamentului de sociologie al 
Universității din București, dr. Darie Cristea, dr. Cosima Rughiniș și dr. Lazăr Vlăsceanu, în consultare 
cu conducerea științifică a Colegiului Noua Europă. 
 
Metoda de evaluare s-a bazat pe următoarea grilă: 

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 evaluării dosarelor, au fost selectate două aplicații ca fiind corespunzătoare exigențelor 
programului1: 

- D-na Zsuzsa Plainer 
- Dl Cosmin Radu 

 
Cei doi candidați își vor desfășura activitatea de cercetare ca bursieri găzduiți de Colegiul Noua 
Europă, în semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011 (1 martie – 31 iulie 2011). 
                                                             
1
 Dat fiind că această competiție presupune alegerea a doi candidați pentru două burse, în urma evaluării 

dosarelor și având în vedere rezultatele lor, a doua fază a selecției, bazată pe interviu, nu mai este necesară. 
 


