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RC 25
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A ŞCOLII POSTDOCTORALE
CAPITOLUL I – Obiective Generale ale Şcolii Postdoctorale
Art.1. Creşterea capacităţii sistemului de formare profesională continuă în mediul academic, prin
amplificarea colaborării dintre universităţi, entităţi de cercetare şi firme (companii).
Art.2. Dezvoltarea resursei umane prin şi pentru cercetarea ştiinţifică care să abordeze domeniile de
prioritate ştiinţifică ale politicilor şi strategiilor naţionale şi europene;
Art.3. Sporirea motivaţiei pentru cariera de cercetător ştiinţific şi creşterea implicării cercetătorilor în
activitatea ştiinţifică performantă, dezvoltarea creativităţii, a inovării şi a protecţiei proprietăţii
intelectuale,
Art.4. Programele postdoctorale contribuie la inovare şi dezvoltare durabilă într-o abordare interregională
şi transnaţională.
Art.5. Programele postdoctorale promovează cercetarea în domeniile prioritare cu înalt grad de transfer
în sectorul public şi privat.
CAPITOLUL II – Obiective Specifice ale Programelor Postdoctorale
Art.6. Formare profesională multidisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară a doctorilor în ştiinţe
cu specializare în domenii specifice şi conexe ale universităţii.
Art.7. Dezvoltarea de aptitudini reale de creativitate şi inovare şi dobândirea de cunoştinţe şi competenţe
necesare pentru organizarea incubatoarelor de afaceri specifice cercetării private competitive, în context
naţional şi european.
Art.8. Creşterea aportului cercetării din universitate şi din cadrul parteneriatelor la dezvoltarea durabilă
regională şi naţională, la conservare biodiversităţii şi la asigurarea resurselor de hrană sănătoase şi sigure
ale omenirii.
CAPITOLUL III – Misiunea Şcolii Postdoctorale
Art.9. Misiunea Şcolii Postdoctorale este de a dezvolta programe ştiinţifice de cercetare postdoctorală şi
de a asigura managementul acestor programe în acord cu strategia de cercetare ştiinţifică a USAMVCN.
Art.10. Pentru realizarea misiunii asumate, Şcoala Postdoctorală va iniţia şi desfăşura activităţi specifice:
- Monitorizarea resursei umane, a laboratoarelor, a tematicilor şi relaţiilor externe implicate în
cercetarea postdoctorală;
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-

Atragerea de fonduri necesare finanţării cercetării ştiinţifică postdoctorale.
Managementul proiectelor dedicate sprijinirii studiilor postdoctorale.
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat cercetătorilor la studii de
postdoctorat.
Organizarea şi susţinerea activităţilor menite a asigura perfecţionarea cercetătorilor printr-un
program de formare avansata.
Realizarea unei baze de date privind programele postdoctorale.
Asigurarea vizibilităţii şi promovării programelor de cercetare ştiinţifică postdoctorale în
mediul ştiinţific la nivel naţional şi internaţional.
Orientarea cercetărilor în direcţia tematicilor prioritare europene şi lărgirea colaborării cu
universităţi şi centre de cercetare din Uniunea Europeană;

CAPITOLUL IV – Organizarea studiilor postdoctorale
Art.11. Studiile postdoctorale au o durată de minimum un an şi sunt organizate de universitate, facultăţi,
departamente, în colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate.
Art.12. Studiile postdoctorale se desfăşoară în cadrul Scolii postdoctorale pe baza planului de cercetare
propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de Şcoala doctorală.
Art.13. Finanţarea studiilor postdoctorale se realizează cu fonduri europene, naţionale, regionale, locale
sau fonduri proprii ale USAMVCN, prin programe de dezvoltare a resursei umane şi/sau prin programe
de cercetare în cadrul unor tematici specifice.
Art.14. Conducerea programelor de studii postdoctorale este asigurată de echipa de management a
proiectului de finanţare şi de Şcoala postdoctorală din universitate care asigură finanţarea programului,
împreună cu tutorii implicaţi în program.
Art.15. Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt programe destinate persoanelor care au
obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe în altă instituţie decât USAMVCN cu cel mult 5 ani înainte de
admiterea în programul postdoctoral şi care doresc să se perfecţioneze în cadrul USAMVCN.
Art.16. Admiterea cercetătorilor în cadrul programelor de studii postdoctorale se realizează prin concurs
public, pe baza performanţelor în cercetare şi proiectului de cercetare elaborat de fiecare candidat.
Art.17. Tutorele de studii postdoctorale are calitatea de conducător de doctorat în domeniile de cercetare
specifice universităţii şi îndeplineşte funcţia de expert pe termen lung în cadrul fiecărei arii tematice.
Art.18. Ariile tematice de cercetare sunt cele stabilite prin cererile de ofertă ale organismelor naţionale şi
internaţionale care finanţează programele de studii postdoctorale sau cele stabilite de universitate,
respectiv Şcoala postdoctorală.
Art.19. Selectarea ariilor şi temelor de cercetare postdoctorală în cadrul domeniilor de cercetare se face
pe baza strategiei de cercetare a universităţii şi pe baza evaluării performanţelor centrelor şi echipelor de
cercetare.
Art.20. Desfăşurarea studiilor postdoctorale se realizează pe baza unui contract individual în care se
stabilesc drepturile şi obligaţiile partenerilor, respectiv USAMVCN, cercetătorul postdoctorand, tutorele
şi instituţiile partenere în program, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu obiectivele specifice
fiecărui program de studii postdoctorale.
Art.21. Cercetătorii postdoctorali sunt încadraţi cu contract de muncă pe perioadă determinată.
Cercetătorii postdoctorali sunt încadraţi, de regulă, pe funcţia de cercetător ştiinţific sau cercetător
ştiinţific gradul III, dar pot fi încadraţi şi pe funcţii de cercetare superioare acestora, în funcţie de
îndeplinirea condiţiilor necesare.
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Art.22. La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD acordă un atestat de studii postdoctorale.
Art.23. La USAMVCN se pot organiza una sau mai multe şcoli postdoctorale, conduse de câte un
consiliu şi un Director, şi subordonate Consiliului IOSUD şi Directorului acestuia.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 29.01.2013.
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