BURSELE ICUB PENTRU TINERI CERCETĂTORI
PACHETUL DE INFORMAȚII

Descriere generală
Bursele pentru tineri cercetători – ICUB sunt burse rezidențiale postdoctorale de 3-12 luni
destinate tinerilor cercetători performanți din toate domeniile de cercetare. Programul de burse
este un program de perfecţionare pentru tinerii cercetători în cadru instituţionalizat.

Obiective
Promovarea excelenței în cercetare, creșterea numărului de publicații și a vizibilității internaționale
a ICUB, crearea unui mediu competitiv interdisciplinar care să furnizeze un model pentru restul
comunității academice din Universitatea din București.

Rezultate estimate


Creșterea în termeni reali a numărului de publicații valoroase din Universitatea din
București.



Crearea unui mediu interdisciplinar competitiv care să încurajeze dezvoltarea unei culturi
instituționale tipice pentru institutele de studii avansate.



Crearea unor grupuri sau rețele de cercetători capabili să aplice, în viitor, la granturi
naționale sau internaționale.

Criterii de eligibilitate
Candidații la bursele pentru tineri cercetători trebuie să aibă deja titlul de doctor, obținut cu
maximum 5 ani până la momentul depunerii aplicației și să fi făcut deja dovada capacității de a
lucra cu succes ca cercetători independenți (prin participarea la conferințe internaționale, colocvii,
școli de vară, burse sau stagii de cercetare și prin publicații în reviste de circulație internațională,
cu vizibilitate în domeniul din care provin)1. În cazul cercetătorilor cu două doctorate, se ia în
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A se vedea mai jos criteriile minimale de eligibilitate.

calcul doctoratul relevant pentru domeniul de cercetare propus în aplicație. Bursele se adresează
cu precădere candidaților care nu au deja un post permanent în cercetare sau în învățământul
superior și presupun funcționarea, cu normă întreagă, în cadrul ICUB. Nu pot candida pentru aceste
burse persoane care au o relație contractuală de muncă cu Universitatea din București. Candidații
care au posturi permanente la alte instituții vor trebui să prezinte acordul instituției respective
pentru perioada în care funcționează ca bursieri ICUB.
Condițiile bursei


Bursă lunară (2500 lei/lună).



Pentru bursierii care vin din străinătate sau nu au domiciliul în București, se poate asigura
decontarea cheltuielilor de transport internațional (echivalentul unui singur transport dusîntors), în baza documentelor justificative, respectiv un supliment de bursă de maximum
1200 lei/lună pentru cazare. Suplimentul de bursă se acordă în baza prezentării unui
document justificativ (factură fiscală, contract de închiriere, chitanță, etc.).



Asigurarea unui spațiu de lucru în sediul ICUB și posibilitatea de a folosi infrastructura
ICUB (adresă de email instituțională, săli de seminar, computere, baze de date științifice).



Asigurarea unui program de conferințe și seminarii.



Asistență tehnică și de specialitate pentru a candida la alte granturi sau programe de
cercetare.



Asigurarea de sprijin logistic pentru organizarea de evenimente științifice (ateliere,
conferințe, colocvii etc.).

Obligațiile bursierilor


Să nu beneficieze de o altă finanțare postdoctorală (directori/membri în granturi de
cercetare, burse postdoctorale) pe durata prevăzută pentru implementarea proiectului de
bursă pentru tineri cercetători.



Să participe la viața comunității științifice a ICUB prin:
o participarea la întâlnirile organizate în cadrul secțiunii ICUB unde își desfășoară
cercetarea;
o prezentarea periodică a rezultatelor cercetării în seminarul intern al secțiunii ICUB
în care își desfășoară cercetarea;

o susținerea unei prelegeri publice în cadrul unor evenimente științifice organizate de
ICUB.


Să menționeze afilierea la ICUB în toate lucrările științifice, documentele de politici
publice, brevetele, volumele rezultate în urma unor conferințe, workshop-uri organizate în
perioada bursei. Să menționeze la Acknowledgements sau să noteze afilierea la ICUB în
publicațiile trimise după încheierea bursei, dar obținute în baza cercetării desfășurate la
Universitatea din București.



Să trimită spre publicare la reviste de circulație internațională indexate ISI, SCOPUS sau
ERIH sau în colecții/volume colective publicate la edituri prestigioase din străinătate, cel
puțin 1 publicație pentru bursele de 3-6 luni și cel puțin 2 publicații pentru bursele de 7-12
luni.



Să predea, la sfârșitul bursei, un raport amănunțit al activității lor de cercetare în cadrul
ICUB.

Anunțarea bursei și sistemul de selecție
Bursele se anunță pe pagina de web a ICUB, precum și pe listele specializate. Aplicațiile se primesc
permanent, dar cele depuse de la 1 ianuarie până la data de 31 mai se vor juriza în panelul din luna
octombrie/noiembrie, iar cele depuse de la 1 iunie până la 31 decembrie se vor juriza în panelul
din luna aprilie/mai. Aplicațiile pot fi trimise prin e-mail, pe tot parcursul anului, la adresa
office@icub.unibuc.ro, specificându-se secțiunea ICUB în cadrul căreia se candidează. Selecția
bursierilor se face în trei etape (vezi mai jos).
Sistemul de depunere a aplicațiilor
Aplicația va fi redactată în limba engleză și va conține următoarele:


Un formular de înscriere (disponibil pe pagina de web a ICUB);



CV și listă de lucrări;



Adeverință de susținere a doctoratului sau copie după diploma de doctor;



Maximum 3 articole/lucrări/brevete publicate;



Numele, adresele de email și telefoanele a trei profesori care pot scrie scrisori de
recomandare în favoarea candidatului (scrisorile vor fi trimise direct către secretariatul

ICUB, la adresa office@icub.unibuc.ro, iar primirea acestora în perioada solicitată
condiționează eligibilitatea aplicației);


Proiectul de cercetare (maximum 5 pagini; fără a include bibliografia, care se anexează
separat);



În cazul proiectelor ce implică cercetări experimentale, este necesar acordul directorului
centrului de cercetare/departamentului/proiectului în cadrul căruia ar urma să fie efectuate
experimentele.

Sistemul de selecție


Verificarea criteriilor de eligibilitate

Verificarea criteriilor de eligibilitate se realizează în interval de 2 săptămâni de la data primirii
aplicației. Dacă dosarul nu este complet, procesul de selecție nu va mai continua. Se verifică
următoarele aspecte:


Candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele criterii minimale:
o să aibă titlul de doctor acordat de o universitate de prestigiu (universitate de
cercetare avansată), însă nu mai mult de 5 ani până la momentul depunerii
proiectului;
o să fi publicat minimum 3 lucrări de la terminarea doctoratului, ca autor principal/
corespondent sau fără participarea conducătorului de doctorat. Respectivele
publicații trebuie să fie indexate ISI, SCOPUS sau ERIH sau în cărți editate la
edituri internaționale prestigioase. Pentru cei care și-au susținut lucrarea de doctorat
în ultimele 12 luni, criteriul se modifică la minim un articol publicat, ca autor
principal/corespondent sau fără participarea conducătorului de doctorat, și alte
articole trimise la publicare în reviste indexate ISI, SCOPUS sau ERIH sau în
volume colective publicate la edituri internaționale de prestigiu;
o să fi participat la viața academică internațională (la conferințe internaționale cu
sistem de selecție, la colocvii sau seminarii internaționale);



Candidatul va propune în dosar numele și adresele a trei profesori care pot scrie o
recomandare. Dosarul este declarat eligibil dacă sunt primite cel puțin două scrisori de
recomandare în termenul indicat de 2 săptămâni.



Etapa de evaluare a dosarului cu ajutorul unor experți evaluatori (cel puțin 2 experți
evaluatori pentru fiecare proiect). Perioada de evaluare durează aproximativ 4-6 săptămâni.

Pe măsura primirii lor, după verificarea criteriilor de eligibilitate, dosarele vor fi trimise către
experți evaluatori. Proiectele vor fi evaluate printr-un sistem de peer-reviewing, de către minimum
2 evaluatori specializați în domeniul de cercetare al proiectului. Proiectele candidaților vor fi
evaluate cu un sistem de calificative (A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D. În sistem de puncte,
acestea se echivalează în modul următor: 10=A+; 9=A; 8=A-; 7=B+; 6=B; 5=B-; 4=C+; 3=C;
2=C-; 1=D). Proiectele evaluate cu A-, A și A+ (punctaj mai mare sau egal cu 8, ca medie a
criteriilor de evaluare) vor fi selectate pentru etapa următoare.
În evaluare se vor lua în considerare următoarele aspecte: profilul de cercetător al candidatului
(experiența de cercetare în străinătate va constitui un avantaj), calitatea și potențialul proiectului
(proiectul este clar formulat și dovedește o bună cunoaștere a domeniului), precum și fezabilitatea
proiectului în timpul alocat și în cadrul instituțional al ICUB (există o bună justificare a modului
în care acest proiect poate fi dus la bun sfârșit la București, într-una dintre secțiunile ICUB).


Jurizarea aplicațiilor se va face într-un panel de minimum 3 experți, constituit din
membri de prestigiu ai comunității științifice. Panelul de experți se va constitui de două ori
pe an, în lunile aprilie/mai și octombrie/noiembrie. Fiecare secțiune a ICUB hotărăște dacă
panelul va include și un interviu cu cercetătorii.

Lista aplicațiilor declarate câștigătoare va fi aprobată de Directorul General al ICUB și de Rectorul
Universității din București.
Pe site-ul ICUB se vor publica, pentru fiecare secțiune, numele persoanelor care au fost acceptate
la bursele pentru tineri cercetători.

