PROGRAMUL DE BURSE PENTRU PROFESORI INVITAȚI – ICUB.
PACHETUL DE INFORMAȚII
În conformitate cu misiunea ICUB de stimulare a cercetării de performanță și de racordare a
cercetării românești la rețelele internaționale de performanță, ICUB acordă anual o serie de burse
unor personalități internaționale recunoscute în domeniul în care lucrează, împreună cu statutul
de profesor invitat al Universității din București. Programul de burse este un program de
perfecţionare pentru profesorii invitaţi în cadru institutionalizat.
Descriere generală
Bursele pentru profesori invitați în cadrul ICUB sunt burse rezidențiale acordate pe o
perioadă ce poate varia de la 14 zile la 12 luni. Aceste burse sunt destinate unor cercetători cu
experiență recunoscută la nivel internațional în domeniul în care lucrează, care doresc să
desfășoare un proiect de cercetare în cadrul ICUB, să participe sau să organizeze un eveniment în
cadrul ICUB (conferință internațională, cursuri, seminarii de cercetare, workshopuri exploratorii
etc.) sau să țină cursuri în cadrul diferitelor programe ale Universității din București.

Obiective
Principalul obiectiv al acestor burse este să faciliteze depunerea de proiecte de cercetare și
stabilirea unor colaborări internaționale cu specialiști recunoscuți din diferite domenii, precum și
să aducă în ICUB profesori și cercetători recunoscuți care să poată transfera cunoaștere și bune
practici (know-how) în activitatea de cercetare către membrii comunității academice a
Universității din București. Profesorii invitați vor contribui la încurajarea și promovarea unor
direcții, teme sau metode de cercetare, la formarea sau dezvoltarea unor grupuri de lucru în
cadrul ICUB, precum și la crearea unui mediu dinamic de cercetare și la dezvoltarea culturii
instituționale și de cercetare a Universității din București.

Rezultate estimate


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



Formarea unor colaborări de tip „network” cu experți din domeniile reprezentate în
cadrul ICUB;



Promovarea și diseminarea rezultatelor comunității academice din Universitatea din
București prin colaborări internaționale;



Creșterea numărului de publicații ale Universității din București.

Criterii de eligibilitate
Profesorii invitați trebuie să fie cercetători cu experiență recunoscută la nivel internațional în
domeniul lor de cercetare, care doresc să desfășoare un proiect de cercetare sub egida ICUB.
Acest proiect poate include organizarea de evenimente (conferințe, prezentări, colocvii,
workshop-uri), realizarea de aplicații la competiții de proiecte de cercetare (individuale sau în
colaborare cu alți membri ai secțiunii respective), furnizarea de expertiză, îndrumarea tinerilor
cercetători sau colaborarea cu colegi din Universitatea din București pe proiecte particulare.
Nu pot candida la această bursă profesori titulari sau asociați, respectiv profesori emeriți ai
Universității din București.
Condițiile bursei


Pentru profesorii invitați pe o perioadă mai mare de 1 lună și care nu au o sursă proprie
de finanțare, cuantumul bursei este de 3500 lei/ lună. Pentru profesorii invitați pe o
perioadă cuprinsă între 14 zile și 1 lună, cuantumul bursei este de 100 lei/ zi. Se pot
asigura decontarea cheltuielilor de transport internațional (dus-întors), în baza
documentelor justificative, respectiv un supliment de bursă de maximum 1500 lei/ lună
pentru cazare;



Asigurarea unui spațiu de lucru în cadrul ICUB și posibilitatea de a folosi infrastructura
ICUB (săli de seminar, computere, baze de date științifice);



Asigurarea unui program de conferințe și seminarii;



Asigurarea de sprijin logistic pentru organizarea de evenimente științifice (workshop-uri,
conferințe, colocvii etc.).

Obligațiile profesorilor invitați



Să implementeze în cadrul ICUB proiectul de cercetare/ evenimentul pentru care au
primit invitația din partea Universității din București;



Să participe la activitățile de cercetare organizate de ICUB;



Să menționeze afilierea sau sprijinul acordatde ICUB pe toate produsele cercetării
rezultate ca urmare a perioadei petrecute în calitate de profesor invitat la ICUB (lucrări
științifice, documente de politici publice, brevete, volumele rezultate în urma unor
conferințe, workshop-uri organizate etc.).

Sistemul de selecție
Aplicația pentru statutul de profesor invitat (visiting professor) se alcătuiește în cadrul fiecărei
secțiuni, la recomandarea și cu avizul coordonatorului secțiunii. Dosarul de aplicație va conține
următoarele componente:


CV-ul și lista de lucrări ale profesorului invitat, redactate în limba engleză;



Prezentarea evenimentului/evenimentelor și a proiectului de cercetare la care va participa
profesorul invitat, cu evidențierea clară a beneficiilor pe care le va obține Universitatea
din București în urma acordării acestei burse (de exemplu: introducerea unei noi direcții
de cercetare; crearea unui nou grup de lucru; demararea unui proiect internațional;
redactarea unei lucrări care va fi publicată la o editură sau revistă prestigioasă; etc.);



Avizul favorabil al directorului ICUB, la recomandarea coordonatorului secțiunii care
lansează invitația.

În cazul în care fondurile pentru profesori invitați disponibile la ICUB nu sunt suficiente pentru
finanțarea tuturor dosarelor de aplicațieastfel avizate, directorul ICUB numește o comisie de
experți în domeniu care ierarhizează dosarele în funcție de următoarele criterii: 1) prestigiul și
vizibilitatea internațională a aplicantului, 2) calitatea proiectului propus în cadrul ICUB, 3)
fezabilitatea desfășurării acestui proiect în cadrul ICUB. Comisia de experți alcătuiește astfel o
ierarhizare a dosarelor de aplicație primite. Această ierarhie este discutată apoi în consiliul
director al ICUB, unde se va cădea de acord asupra unei posibile reorganizări și eșalonări a
perioadelor de afiliere pentru profesorii invitați, sau asupra modificării datelor de invitație și
reportarea aplicațiilor pentru următorul an calendaristic.

După finalizarea acestor proceduri, în baza dosarului de aplicație, directorul ICUB trimite o
scrisoare oficială de invitație profesorului invitat. În cazul în care profesorul invitat provine din
afara Uniunii Europene, directorul ICUB obține de la Biroul de Relații Externe al Universității
din București scrisorile de invitație și avizele necesare în baza cărora profesorul invitat poate să
obțină viza de intrare în România.

