COMUNICAT DE PRESĂ
București, 15 aprilie 2014
Lansare proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr.
POSDRU/159/1.5/S/142115.
Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara
anunță lansarea proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115, “Performanţă şi excelenţă în
cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul își propune dezvoltarea cercetării în domeniul științelor economice prin susținerea
tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi. Acesta va fi implementat în perioada 8 aprilie 2014-7
octombrie 2015, sprijinul financiar fiind acordat unui număr de 137 de doctoranzi (bursă în
valoare de 1.500 lei/lună) și 55 de postdoctoranzi (2.500 lei/lună). Valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 13,022,249.00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă aprobată
este de 12,761,802.00 lei.
În cadrul proiectului va fi acordat sprijin financiar suplimentar pentru participarea la conferințe
internaționale, stagii de mobilitate transnațională și premii pentru rezultate remarcabile ale
cercetării.
Bursierii vor beneficia de condiții pentru dezvoltarea competenţelor de cercetare avansată şi
aplicată, îmbunătăţirea accesului la resurse de învăţare şi cercetare în cadrul parteneriatului,
valorificarea rezultatelor cercetării doctorale şi postdoctorale, promovarea caracterului
interdisciplinar, aplicarea cercetării doctorale şi postdoctorale în domeniul economic precum
și de integrarea în cadrul unei reţele de cercetare avansată.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 29 aprilie 2014, ora 10:30 în Aula
Magna a Academiei de Studii Economice din București, din Piața Romană nr.6, sector 1,
București. Detalii pe site-ul proiectului www.excelenta.ase.ro
Persoana de contact: Mihaela Maftei, Expert Comunicare, informare și publicitate, ASE
București, mmaftei@ase.ro
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