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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”
Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758

PROCEDURA
PENTRU PREZENTAREA ŞI EVALUAREA
RAPORTULUI FINAL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
în cadrul Proiectului
“Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”
Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/59758

2012

1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

Raportul final de cercetare postdoctorală reprezintă o lucrare scrisă, redactată de cercetătorul
postdoctorand în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, sub
îndrumarea coordonatorului ştiinţific şi susţinut în faţa comisiei la finalizarea stagiului de cercetare
postdoctorală.

EVALUAREA RAPORTULUI FINAL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

Etapa I. Referatul de avizare a raportului final de cercetare postdoctorală,
redactat de coordonatorul ştiinţific
Referatul de avizare reprezintă evaluarea ştiinţifică preliminară a rezultatelor cercetării postdoctorale.
Pentru aceasta, coordonatorul ştiinţific va completa Matricea de evaluare prezentată în Anexa 1.
Termenul de realizare: 31 decembrie 2012.
Lucrarea care corespunde obiectivelor asumate prin contractul de cercetare postdoctorală, se înaintează
Consiliului ştiinţific, recomandându-se acceptarea acesteia pentru recepţia ştiinţifică şi prezentarea în faţa
comisiei de evaluare.
Etapa a II-a. Prezentarea publică, susţinerea rapoartui final de cercetare postdoctorală
Susţinerea rapoartului final de cercetare postdoctorală în faţa comisiei constă în prezentarea unei sinteze a
lucrării, insistând asupra celor mai importante aspecte, cu relevarea contribuţiilor personale. Vor fi scoase
în evidenţă concluziile şi propunerile aferente activităţilor de cercetare efectuate.
Aprecierea calităţii ştiinţifice, a prezentării şi susţinerii lucrării postdoctorale se face de către fiecare
membru al comisiei de examinare, întocmindu-se Fişa de evaluare a comisiei de examinare, prezentată
în Anexa 2. Termenul de realizare: 31 ianuarie 2013.
Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru, pentru fiecare criteriu.
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