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Invitaţie conferinţă de presă  

Final proiect  
”Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare” 

 
 

Avem deosebita onoare să vă invităm la Conferinţa de presă organizată cu prilejul finalizării 
implementării proiectului strategic ”Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare”, contract de finanţare 
POSDRU/107/1.5/S/77946, care va avea loc LUNI, 25 noiembrie 2013, ora 10.00, în Amfiteatrul 
Dimitrie LEONIDA, etaj 2, corp D, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. 
 
Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale a cercetătorilor în cadrul 
programelor doctorale şi dezvoltarea abordării interdisciplinare printr-un acces mai facil la resursele 
europene şi creşterea capacităţii de valorificare a cercetării ştiinţifice. 
 
Proiectul s-a adresat unui grup ţintă format din 55 de doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat 
pe locuri finanţate de la bugetul de stat, fără bursă, în anul I de studii universitare de doctorat 
2010/2011, din regiunile Nord-Est şi Nord-Vest.  
 
Proiectul a fost construit în parteneriat interregional împreună cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-
Napoca, inclusiv în ceea ce priveşte distribuţia membrilor grupului ţintă.   
 
La Conferinţa de presă organizată cu prilejul finalizării implementării proiectului sunt invitaţi să participe 
reprezentanţi ai mass-media, conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, decanii facultăţilor 
implicate, doctoranzii, conducătorii de doctorat, reprezentanţi ai partenerului din proiect şi membrii 
echipei de proiect din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.  
 
Participarea dumneavoastră ne va onora în mod deosebit! 
 
Cu stimă, 
 
Gabriela PRELIPCEAN-manager proiect 
Bogdan COCIERU-asistent manager 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
e-mail: doctorat2010@usv.ro  
 
Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi accesa: http://doctorat2010.usv.ro/    

mailto:doctorat2010@usv.ro
http://doctorat2010.usv.ro/


 

 

 

 
Investeşte în Oameni! 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 - “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 

cercetării” 
 

Titlul proiectului: “Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.” 
Contract nr. POSDRU/107/1.5/S/77946 

 
Partener: 

 

 
 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA  

 

 

 

 
 

Agenda conferinţei de presă  
Final proiect  

”Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare” 
  

 

 

 

 
 

10.00 – 10.30 Recepţia invitaţilor  
Amfiteatrul Dimitrie LEONIDA, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

  
10.30 –10.45 Alocuţiuni de deschidere 

Amfiteatrul Dimitrie LEONIDA, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
  
10.45 – 11.00 Prezentarea generală a proiectului 

Amfiteatrul Dimitrie LEONIDA, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
 Manager proiect 
  
11.00 - 12.00 Intervenţii auditoriu 

Amfiteatrul Dimitrie LEONIDA, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
  
12.00 – 13.00 Masă festivă 

Sala D101, etaj 1, corp D, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
  


