Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: “Educație și competențe”
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO”
Cod SMIS 2014+: 125040

ANUNȚ
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Partener P1 în cadrul proiectului

”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice PROGRESSIO”

organizează SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
SERIA 2 - doctoranzi din domeniul socio-uman
Selecția doctoranzilor pentru înscrierea în grupul țintă presupune:
a. depunerea unui dosar însoțit de o cerere tip;
b. desfășurarea selecției pe bază de evaluare dosar și după caz, interviu de recrutare;
c. afișarea rezultatelor finale și completarea contractelor.
Pentru a fi declarați eligibili, doctoranzii candidații la finanțare în cadrul proiectului pentru sprijin financiar
trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
• să fie doctoranzi înmatriculați în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale și care
în momentul înscrierii la selecție fac dovada participării la studii cu frecvență/frecvență redusă;
• să fie înmatriculați la studii universitare de doctorat în cadrul uneia din entitățile partenere;
• au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
• să nu fi participat anterior programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale, inclusiv în
proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere, format tipizat, anexa 2 la metodologie;
b) curriculum vitae (format Europass) semnat și datat pe fiecare pagină;
c) scrisoare de intenție de maxim 2 pagini (anexa 3), însoțită de copia programului individual de
cercetare doctorală;
d) copie carte de identitate;
e) copie certificat de căsătorie (pentru situația de schimbare nume) ;
f) copie după ultima diplomă de studii absolvită (licență/masterat) ;
g) document justificativ pentru atestarea statutului de doctorand, din care să reiasă anul de
înmatriculare, domeniul și tipul studiilor;
h) declarație pe propria răspundere din care să reiasă apartenența la un grup vulnerabil: familii cu
venit redus, inactivi, șomeri, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, femei cu contract pe
perioada determinată etc. (anexa 4);
i) declarație pentru evitarea dublei finanțări (anexa 5);
j) declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 6);
k) declarație de angajament (anexa 7);
l) alte documente pe care expertul de grup țintă din fiecare entitate le consideră relevante.
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Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, corp E, E002:
Faza 1 – selecție GT
4-5 decembrie 2019 - informare si depunere dosare (16:00-20:00);
5 decembrie 2019 - afișare candidați eligibili (ora 20)
6 decembrie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00)
Faza 2 – completare GT (dacă este cazul)
18-19 decembrie 2019-informare si depunere dosare (16:00-20:00);afișare candidați eligibili (19.12/20.00)
20 decembrie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00)
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:
Adresă mail: suceavaprogressio@yahoo.com

Pagină proiect: http://www.progressio.usv.ro/

Tel: 0230 216 147, int 300
Coordonator partener P1, Carmen NASTASE
Expert GT, Angela COZORICI
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