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Proiect: Cercetator, viitor antreprenor – Noua Generatie 

- Cod proiect: 123793/POCU 

Descriere proiect 

Informații generale 

• Proiectul are o valoare totală de 976.716,95 lei 

• Beneficiar UBB în parteneriat cu AJOFM Cluj 

• Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, 24.05.2019-23.05.2022. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului absolvenților de învățământ 

terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă, astfel, cel puțin 30% din reprezentanții grupului 

țintă vor face dovada angajării sau a promovării ca urmare a accesului la activități de învățare la 

un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1: Oferirea de module de cursuri de antreprenoriat si de cursuri care să ofere competențe 

transversale personalizate care să determine cresterea angajabilitații; 

OS2: Oferirea unui set de servicii de consiliere si orientare profesională, workshop-uri de 

dezvoltare profesională în raport cu responsabilitațile didactice, workshop-uri specifice pentru 

dezvoltarea unor competențe transversal; 

OS3: Consolidarea parteneriatului dintre universitate și actorii din domeniul cercetării și inovării 

pentru stimularea dezvoltarii de noi programe de studii doctorale și postdoctorale și pentru 

creșterea gradului de angajabilitate; 

OS4: Crearea unui sistem de informare coordonată funcțional între mediul economic și 

universitate pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii și pentru creșterea 

capacității de inovare sociala a universității. 

Grup țintă 

- 70 de studenți doctoranzi și 40 de cercetători postdoctoranzi. Aproximativ 75% dintre aceștia vor 

fi selectați din cadrul domeniilor stiintelor sociale. 

Metodologia de selectie a grupului tinta va avea in vedere ca cel putin 30% in grupul tinta sa 

provina din grupuri/categorii vulnerabile – doctoranzi si cercetatori post-doctorat apartinand 

minoritatii roma, cu dizabilitati, din mediul rural sau cu alte vulnerabilitati.  

 

Drepturile doctoranzilor și a postdoctoranzilor stipulate prin contract: 

 – a beneficia de sprijin financiar sub forma de bursa lunara in cuantum de 1500 lei pentru 

doctorand, respectiv de 2500 lei pentru postdoctorand – dreptul de a beneficia și de primi sprijin 

financiar pentru efectuarea unor mobilitati academice in universitati/centre de cercetare din tari 

membre UE, – dreptul de primi sprijin financiar pentru publicare si pentru participare la conferinte, 

– dreptul de a avea acces cu titlu gratuit la infrastructura de moderna de cercetare a UBB si 

facilitatile de documentare disponibile in UBB, – dreptul de a participa si de a fi premiat in cadrul 

concursurilor organizate in cadrul proiectului.  
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Lista studenților din cadrul Școlii doctorale DIDACTICA. TRADIȚIE, 

DEZVOLTARE, INOVAȚIE admiși în Martie 2021 în proiectul Cercetator, viitor 

antreprenor – Noua Generatie - 123793/POCU  

 

1.      BĂRNUȚIU (SÂRCA) MARINELA LENUȚA; e-mail: sarcamarinela@yahoo.com 

2.      CRISTEA ROXANA-MĂDALINA; e-mail: madalinarcristea@yahoo.com 

3.      HAIDUC (ȘUTEU) LAVINIA-DENISA; e-mail: lavinia_haiduc@yahoo.com 

4.      POP CRISTINA-FLORINA; e-mail: pop_cristina_florina@yahoo.com  

5.      TURȘAN VASILE-GRIGORE; e-mail: tursangrigore@yahoo.com  
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