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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de partener, împreună cu
coordonatorul proiectului Universitatea de Vest din Timişoara, şi celelalte trei universităţi
partenere: Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi
Universitatea din Craiova, anunţă Conferinţa de lansare a proiectului Cercetători competitivi
pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare
multiregională (CCPE) ID – 140863, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 - Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere, DMI 1.5 - Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.
Conferinţa va avea loc luni, 30 iunie 2014, începând cu orele 11, în Sala Senatului
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Obiectivul general al proiectului are în vedere creşterea competitivităţii cercetării în
domeniul ştiinţelor umaniste şi economico-sociale şi crearea unei reţele între universităţile
partenere şi mediul socio-cultural şi economic.
Prin proiect se urmăreşte oferirea de spijin financiar pentru 150 de doctoranzi şi 75 de
postdoctoranzi, din care 35 de doctoranzi şi 15 postdoctoranzi ai Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi.
Totodată, proiectul prevede crearea unei reţele de cercetare internaţionale prin încheierea
de acorduri de colaborare cu universităţi din ţară şi străinătate, precum şi cu reprezentanţi ai
mediului socio-economic şi cultural în vederea creşterii relevanţei cercetărilor ştiinţifice din
domeniul ştiinţelor umaniste şi economico-sociale. Funcţionarea reţelei de cercetare astfel
formate va fi susţinută şi prin intermediul unei platforme informatice.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, valoarea totală a acestuia fiind de
12.854.592 lei
Pentru mai multe informaţii Persoane de contact: prof. dr. Petronel Zahariuc,
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: e-mail: zahariuc@uaic..ro; Sorina Păuţu, coordonator tehnic
proiect, Universitatea de Vest din Timişoara: e-mail: sorina.pautu@e‐uvt.ro
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