Avizat,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Manager proiect
FIȘA POSTULUI POSDRU 142115
Prezenta constituie anexa la CIM nr.

din

Secţiunea A: ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI
Denumirea instituţiei publice:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
Funcţia:
Expert pe termen lung (tutore doctorat)
Se subordonează:
Managerului de proiect
Are relaţii directe cu:
Toţi membrii echipei
Nivelul studiilor:
Superioare
Experienţă specifică
Vechime în muncă: min. 15 ani
Secţiunea B: PARTICULARITĂŢI ALE PROIECTULUI 142115:
1. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 142115:
Proiectul îşi propune să susţină excelenţa, dinamismul şi creativitatea în cercetarea
economică prin formarea unei generaţii de tineri cercetători (doctoranzi şi postdoctoranzi), capabili
să elaboreze cercetări aplicate cu recunoaştere naţională şi internaţională, în concordanţă cu
domeniile prioritare la nivel european.
2. OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI 142115:
1) Susţinerea formării iniţiale a doctoranzilor şi a formării continue a postdoctoranzilor pentru
dezvoltarea competenţelor de cercetare avansată şi aplicată.
2) Îmbunătăţirea accesului doctoranzilor şi postdoctoranzilor la resurse de învăţare şi cercetare
avansată în cadrul parteneriatului.
3) Creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării doctorale şi postdoctorale.
4) Promovarea interdisciplinarităţii într-un cadru integrator şi a aplicabilităţii cercetării
doctorale şi postdoctorale în domeniul economic.
5) Realizarea unei reţele de cercetare avansată care să se afilieze la reţelele de cercetare
transnaţionale.
6) Dezvoltarea unui sistem integrator de formare a cercetătorilor (doctoranzi şi postdoctoranzi)
la nivelul universităţilor.
Secţiunea C: DESCRIEREA POSTULUI:
1. SCOPUL POSTULUI:
Are calitatea de responsabil ştiinţific al cercetării doctorale desfăşurate în cadrul grupei III de
cercetare doctorală gestionată de către Academia de Studii Economice din Bucureşti.
2. OBIECTIVELE POSTULUI:
- Avizează programele de cercetare postdoctorală şi identifică indicatorii de performanţă
pentru cercetătorii doctorat ai grupei de cercetare.
- Tutorează, îndrumă şi monitorizează cercetarea realizată de către doctoranzii grupei III
de cercetare doctorală şi evaluează progresul ştiinţific al cercetării postdoctorale.
3. SARCINILE, COMPETENŢELE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
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participă la procesul de selecţie a doctoranzilor;
convoacă doctoranzii selectaţi în cadrul grupei III de cercetare doctorală în vederea
întocmirii fişelor individuale de cercetare în care vor fi specificate valorile indicatorilor
de performanţă minim aşteptaţi şi va stabili un calendar personalizat de desfăşurare a
cercetării doctorale;
participă la procesul de încheiere a contractelor cu doctoranzii din cadrul grupei III de
cercetare doctorală;
planifică seminariile ştiinţifice săptămânale care se vor desfăşura la nivelul grupei III de
cercetare doctorală, în vederea evaluării progreselor realizate de către cercetători;
monitorizează şi evaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor cercetării
ştiinţifice asumate de către doctoranzii din cadrul grupei III de cercetare doctorală;
întocmeşte rapoarte de evaluare a conţinutului rapoartelor intermediare şi finale de
cercetare doctorală realizate de către doctoranzii din grupa de cercetare;
condiţionează continuarea sprijinului financiar acordat doctoranzilor prin validarea
rapoartelor lunare de activitate, a rapoartelor intermediare de cercetare elaborate la
fiecare 3 luni şi a rapoartelor finale de cercetare;
participă la procesul de stabilire a premiilor pentru rezultatele remarcabile ale cercetării
doctorale;
participă la identificarea şi validarea stagiilor de mobilităţi pentru doctoranzi şi avizează
participarea doctoranzilor la conferinţe interne şi internaţionale;
gestionează portofoliul colecţiilor de „working papers” pentru lucrările acceptate în
urma recenziilor pe care le va efectua la nivelul grupei III de cercetare doctorală;
validează rezultatele ştiinţifice ale doctoranzilor din cadrul grupei III de cercetare
doctorală;
realizează rapoarte de consiliere ştiinţifică a cercetării pentru toţi doctoranzii coordonaţi
la nivelul grupei de cercetare doctorală;
asigură suportul ştiinţific necesar în vederea respectării condiţiilor de asigurare a
calităţii şi relevanţei activităţii de cercetare pentru domeniul fundamental ştiinţe
economice;
coordonează/supervizează stagiile de documentare/studii/cercetare realizate de către
doctoranzii grupei de cercetare;
se implică în realizarea şi funcţionarea campusurilor mixte de creaţie interdisciplinară,
cu important aport inovativ, care vor funcţiona la nivelul Academiei de Studii
Economice;
organizează şi participă la schimbul de bune practici cu reprezentanţi de universităţi,
institute de cercetare, companii organizat la nivelul grupei III de cercetare doctorală;
participă la organizarea şi derularea atelierelor tematice pentru grupul ţintă, privind
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea diversității,
dezvoltarea durabilă și protecția mediului;
contribuie la realizarea de materiale de prezentare a proiectului şi la organizarea
conferinţei de lansare a proiectului;
se implică în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice ale proiectului care
contribuie la funcţionalizarea reţelei proiectului – două forumuri universitate-cercetaremediu de afaceri cu module specifice privind managementul cercetarii în programele de
pregătire a grupului ţintă; două seminarii naţionale cu caracter interdisciplinar de
diseminare a rezultatelor cercetării doctorale şi postdoctorale; conferinţa finală de
prezentare a rezultatelor cercetării doctorale şi postdoctorale;
participă la activităţile din cadrul proiectului la care este solicitat de către managerul de
proiect.
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4. CONDIŢIILE DE MUNCĂ:
Condiţiile materiale şi ambientale: nu lucrează în condiţiile ambientale deosebite.
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