Anexa 1.

Programul postdoctoral de cercetare avansată
Numărul de locuri
Sesiunea Martie 2019
Nr.
crt.
1.
2.

Domeniu doctorat
Management
Contabilitate
TOTAL

Locuri finanțate din
venituri proprii

Locuri cu taxa

15
15

5
20
25

Anexa 2.

Graficului desfășurării procesului de selecție a candidaților şi a concursului de
admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată
Sesiunea Martie 2019
Perioada
25-27 martie 2019
28 martie 2019
29 martie 2019
29 martie 2019
30-31 martie 2019
1 aprilie 2019

Activități
Înscrierea candidaților - între orele 1000-1700;
Evaluarea dosarului din punctul de vedere al
eligibilității
Susținerea propunerii de proiect de cercetare
postdoctorală
Afișarea rezultatelor
Încheierea contractelor de studii postdoctorale

Înmatricularea candidaților admiși

Anexa 3.
Formular de înscriere la programele postdoctorale de cercetare avansată
Sesiunea Martie 2019
PROGRAM POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN
MANAGEMENT/CONTABILITATE
DOMENIILE DE STUDII:
MANAGEMENT
CONTABILITATE
Titlul proiectului de cercetare postdoctorală:
.......................................................................................................................................................................................
INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT:
Domnul/Doamna
NUMELE (din certificatul de naștere):

NUMELE (actual, dacă este diferit):

………………………………………………………

………………………………………………………

INIȚIALA TATĂLUI:

PRENUMELE:

………………………

………………………………………………………………………………………

DOMICILIUL:
Țara: …………………………………Localitatea …………………………………………………………….
Str.: ……………………………………………………………………… nr. …….cod poștal…………………
Data nașterii………………

Cetățenia…….: ………………………….

Adresa de e-mail: ………………………………………… Număr de telefon…………………………………………
INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT:
DENUMIREA SI ADRESA
INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SUPERIOR ABSOLVITĂ

Data,

SPECIALIZAREA

ANUL
FINALIZĂRII
STUDIILOR
UNIVERSITARE

DIPLOMA OBȚINUTĂ
SI ALTE DREPTURI
LEGALE (dacă este cazul)

TITLUL
LEGAL OBȚINUT/DATA
DOBÂNDIRII

Semnatura,

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin fișa de înscriere să fie utilizate și prelucrate de către Universitatea Valahia
din Târgoviște în conformitate cu prevederile legii 677/2001, în scopul gestionării activității de management universitar.
Înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Universitatea Valahia din Târgoviște, se va realiza cu respectarea
prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și a prevederilor Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,
transpusă în legislația națională prin legea nr. 506/2004.
Universitatea Valahia din Târgoviște este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub
nr. 17092.

Anexa 4.
Formularul Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon
E-mail(uri)
Naţionalitate(-ăţi)
Data naşterii
Sex
Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul
ocupat Activităţi si
responsabilități
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Educație şi formare
Perioada
Calificarea/diploma
obţinută Disciplinele
principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Rezultate reprezentative
obținute
Participări la conferințe
Proiecte de cercetare
Premii si distincții
Membru în comitete de

organizare sau științifice ale
unor conferințe studențești
Membru in organizații
profesionale
Activități sociale si culturale
Alte rezultate
Aptitudini şi competente
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire

Scriere

Participare Discurs oral
la
conversaţie

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Data

Semnătura

Anexa 5.
Propunere pentru proiectul de cercetare postdoctorală
Sesiunea Martie 2019

1.

Numele și prenumele candidatului: .....................................

2.

Numele și prenumele tutorelui ales: .................

3.

Titlul temei de cercetare : ..................

4.

Contextul științific și motivația temei alese (cu prezentarea surselor bibliografice)

5.

Obiectivele cercetării

6.

Metodologia cercetării

7.

Rezultatele estimate

8.

Indicarea a cel mult 10 lucrări relevante pentru tema propusă

Data:

Semnătura:

Anexa 6.
Criteriile de evaluare a candidaților la concursul de admitere
Sesiunea Martie 2019

C1 - rezultatele științifice ale candidatului în domeniul ales (articole, studii
menționate în CV) (30% din evaluare);
C2 - calitatea proiectului de cercetare doctorală evaluată în raport cu contextul
științific și motivația temei alese, definirea obiectivelor cercetării științifice și
metodologia cercetării (30% din evaluare);
C3 – Calitatea prezentării proiectului și a răspunsurilor candidatului la
susținerea examenului de specialitate (40%).

Anexa 7.

Taxe Program Postdoctoral
Sesiunea Martie 2019

(1) Cuantumul taxei de studiu pentru programe postdoctorale de cercetare avansată este
5.000 lei /an pentru cetățenii români, UE și Spațiului Economic European și Confederației
Elvețiene;
(2) Cuantumul taxei de studiu pentru programe postdoctorale de cercetare avansată este
10.000 lei /an pentru cetățenii din afara UE și Spațiului Economic European și
Confederației Elvețiene;
(3) Taxa de susținere a lucrării postdoctorale este de 500 lei pentru cercetătorii
postdoctorali cu loc finanțat şi 1.000 lei pentru cercetătorii postdoctorali școlarizați pe
locuri cu taxă.

