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EUROPAEUS - un program postdoctoral pentru tinerii cercetatori romani
Programul postdoctoral Europaeus – finantat din Fondul Social European - urmeaza a fi
implementat in perioada 2010-2013 in cadrul sectie de Relatii Internationale si Studii
Europene (RISE) din cadrul Facultatii de Istorie a Universitatii Bucuresti, in parteneriat
cu Universitatea din Constanta, Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al
Academiei Romane si Universitatea Roma Tre - Italia.
In afara de activitatea de constructie institutionala propriu zisa a Scolii postdoctorale si
programului postdoctoral (strategii de cercetare, curricula, networking institutional etc.)
proiectul va oferi sprijin financiar (aproximativ 1000 Euro pe luna), pentru proiecte de
cercetare postdoctorala, unui numar de 30 de cercetatori. In urma unui proces de
selectie, cei 30 de cercetatori postdoctorali vor participa la stagii de pregatire si
cercetare postdoctorala de 4 luni (din care o luna in strainatate).
Obiectivele proiectului Europaeus sunt in conformitate cu programele si strategiile
nationale si europene: Agenda Lisabona; Procesul Bologna Crearea si dezvoltarea
ciclului 4 postdoctoral; Programul Cadru 7 al Uniunii Europene; Strategia de CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013 si Strategia Universitatilor prin care se
urmareste cresterea ponderii activitatiilor de cercetare stiintifica in raport cu activitatea
educationala.

Prin implementarea proiectului se urmăreste:
1. sporirea sanselor tinerilor cercetători în obţinerea unei poziţii profesionale stabile în
unităţi autohtone cu profil de cercetare;
2. asigurarea unui impact social rapid si vizibil pentru rezultatele cercetarii romanesti;
3. crearea unor punti de comunicare intre mediul academic si mediul de afaceri.
Pentru atingerea acestor obiective vor fi concepute module de pregatire post doctorala ce
vor fi parcurse pe perioada celor 4 luni de stagiu postdoctoral de catre candidatii
selectati, in paralel cu activitatea de cercetare individuala si asistata in domenii relevante
pentru obiectivele proiectului Europaeus. Dintre aceste module se numara: modul de
perfectionare in domeniul metodelor cantitative in stiintele sociale, metode de obtinere a
finantarii pentru cercetarea de profil, metodologie de valorizare a rezultatelor cercetarii
in domeniul Studii Europene Relatii Internationale (RISE).
In egala masura prin proiectul Europaeus se urmareste facilitarea colaborării
internaţionale cu programe postdoctorale similare din spaţiul european. Facilitarea
colaborarii internationale in domeniu prin activitati gen “networking” va contribui la
furnizarea unui program educational integrat, cu componente teoretice si practice ce
presupune:
1. dezvoltarea de program post-doctoral;
2. sprijin financiar pentru participarea la programe de pregatire si cercetare
postdoctorala avansata;
3. facilitarea aplicabilitatii rezultatelor cercetarii din domeniul Relatii InternationaleStudii Europene in beneficiul societatii prin formularea de politici publice si
programe ce vizeaza implicarea mediului de afaceri si dezvoltarea regionala.
Informatii despre evolutia programul Europaeus vor fi anunţate periodic pe site-urile
institutiilor implicate in proiect:
http://www.unibuc.ro/
http://www.ispri.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/

