Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv,
identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI
Titlul proiectului: Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a
competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC
Contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847

ANUNȚ
Va informam ca s-a lansat apelul de proiecte POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, cu Obiectivulul Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un
potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Titlul proiectului este Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea
oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor
– ANTREPRENORDOC, iar obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de angajabilitate a
absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar.
Calendar de derulare a Selecției grupului țintă – doctoranzi și cercetători post-doctorat
ANTREPRENORDOC USV – Calculatoare si Tehnologia Informației
Nr. crt

Etapa

Perioada
19-22 aprilie 2021 ora 16:00
22 aprilie 2021
(ora 18 – cercetători postdoctorat;
ora 18 :15 –doctoranzi)
Online (link-ul va fi transmis în 22
aprilie 2021)

1.

Înscrierea candidaților

2.

Desfășurarea interviului

3.

Afișarea rezultatelor

22 aprilie 2021 ora 22:00
(http://antreprenordoc.usv.ro/)

4.

Depunerea contestațiilor

23 aprilie 2021 ora 16:00
(Registratura)

5.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
finale

26 aprilie 2021 (www.usv.ro,
http://antreprenordoc.usv.ro/)

Selecția grupului țintă de doctoranzi și de cercetători post-doctorat este organizată în cadrul Universității
„Ştefan cel Mare” din Suceava, prin respectarea conditiilor de eligibilitate si a calendarului.
Atasam metodologia integrala de selectie a grupului tinta si anexele necesare înscrierii.

Coordonator partener USV,
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