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-100 de lucrări ştiinţifice elaborate de 
doctoranzi şi susţinute la conferinţe şi 
simpozioane naţionale şi internaţionale;
-100 de lucrări ştiinţifice din tematica 
de cercetare realizate şi publicate de 
doctoranzi în reviste recunoscute de 
CNCSIS;

Rezultatele proiectului  
50 de doctoranzi sprijiniţi financiar pe 
durata ciclului de studii doctorale;
50 de teze de doctorat elaborate şi 
susţinute public de către doctoranzi din 
grupul ţintă;
200200 de lucrări realizate şi publicate de 
doctoranzi, în domeniul tezei de doctorat, 
din care:
 

100 de rapoarte de cercetare realizate de 
doctoranzi;
250250 de examene la discipline de speciali-
tate;
250 de luni de mobilitate externa (total);
40 de luni – mobilitate interna la partenerul 
proiectului;
50 de proiecte de cercetare, prezentate şi 
validate de colectivele catedrelor;
1 workshop de prezentare şi cunoaştere a 
cadrului strategic european şi naţional;
3 seminarii ;
1 conferinţa internatională;
1 spot radio şi un spot TV;
400 materiale informative;
150 de pliante proiect;
100 broşuri;100 broşuri;
15 afişe de promovare.

Obiective specifice
participării la ciclul de studii universitare de 
doctorat în domeniile prioritare ale Strategiei 
Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-
2013 în domeniile de doctorat specifice cur-
riculumului universitatii;
sprijinirea unui număr de 50 de doctoranzi în 
programe corespunzatoare domeniilor priori-
tare ale Strategiei Naţionale de Cercetare 
Dezvoltare 2007-2013 în domeniile de 
doctorat:;
promovarea mobilităţii academice în cadrul 
ciclului de studii universitare de doctorat 
pentru un număr de 50 doctoranzi;
îmbunătăţireaîmbunătăţirea participării (numerice si calita-
tive) la creşterea atractivităţii şi motivaţiei 
pentru cariera în cercetare prin sprijinirea 
doctoranzilor inclusiv prin îmbunătăţirea 
mobilităţii acestora pe durata ciclului doctoral;
întărirea capacităţii de publicare ştiinţifică a 
doctoranzilor.


