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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA  

ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR POSTDOCTORALE DE CERCETARE 
AVANSATĂ ÎN CADRUL  

UNIVERSITĂŢII BABEȘ – BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA 
 

CAPITOLUL I 

Descriere generală 

Articol 1. Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca (IOSUD-UBB) poate organiza şi 

derula programe postdoctorale de cercetare avansată în domeniile 

fundamentale/ramurile de știință care funcționează în cadrul școlilor 

doctorale din componența sa sau cu caracter interdisciplinar.  

Articol 2. Programele postdoctorale de cercetare avansată se organizează ca 

programe de studii postuniversitare, după finalizarea ciclului de studii 

universitare de doctorat, în condițiile legii. Programele postdoctorale de 

cercetare avansată ale UBB se organizează sub egida Institutului de Studii 

Avansate în Știință și Tehnologie – Institutul STAR-UBB și se desfășoară pe 

lângă școlile doctorale, sub coordonarea CSUD și a Consiliului Cercetării 

Științifice. Activitățile administrative pentru Programele postdoctorale de 

cercetare avansată sunt asigurate de secretariatele școlilor doctorale și de 

Oficiul de Management Transfer Tehnologic si Cognitiv (OMTTC). 

Articol 3. Finanțarea programelor postdoctorale de cercetare avansată se 

asigură de UBB din venituri proprii sau din surse atrase cum ar fi: alocări 

bugetare, proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite de actori 

din mediul economic și social (agenți economici, institute de cercetare, 

autorități publice, instituții de cultură, ONG-uri etc.). 

Articol 4. UBB afiliază cercetători postdoctorali care au obținut, în nume 

propriu, granturi de cercetare în urma participării la competiții naționale 

sau internaționale, asigurând posibilitatea acestora de a lucra în 

laboratoarele sale.  
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CAPITOLUL II 

Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată 

Articol 5.  Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată se 

face în baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi 

aprobat de școala doctorală. Admiterea se organizează în momentul în care 

există resurse financiare pentru derularea programului.  

Articol 6. (1) Pentru înscrierea la admiterea organizată pentru programele 

postdoctorale de cercetare avansată candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții cumulative: 

- să fie deținători ai titlului de doctor; 

- titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției 

în programul postdoctoral. (Pentru persoanele care au obținut titlul de 

doctor în România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul 

Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor al 

candidatului și în care este stipulat și numele acestuia); 

(2) Universitatea Babeș-Bolyai înscrie în programele postdoctorale 

cetățeni români sau cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din 

statele UE și non-UE, cetățeni ai statelor membre UE și Spațiului Economic 

European precum şi ai Confederației Elvețiene, cetățeni din afara acestor 

spații, în condițiile specifice fiecărei categorii, potrivit legii. 

Articol 7. După admitere, semnarea contractului și luarea în evidență de 

către OMTTC, persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctoral pe 

perioada desfășurării programului postdoctoral de cercetare avansată. 

Articol 8. Contractul de cercetare postdoctorală va cuprinde prevederi cu 

privire la: 

-  drepturile şi obligațiile cercetătorului postdoctoral; 

- desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului conform graficului 

de cercetare asumat; 
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- participarea la activitățile organizate de către  Institutul STAR-UBB, 

școlile doctorale, OMTTC sau alte structuri din UBB în domeniul 

cercetării științifice, transferului tehnologic și cognitiv, inovării și 

antreprenoriatului pentru inovare, precum și la activitățile de formare 

a competențelor transversale și diseminării acesteia; 

- rezultatele minime de performanță.  

Articol 9. Durata programului postdoctoral este de minim 12 luni. 

 

CAPITOLUL III 

Desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată 

Articol 10. Cercetătorii postdoctorali își derulează activitatea de cercetare 

avansată sub coordonarea unui mentor şi prin intermediul interacțiunilor cu 

membrii echipei de cercetare a acestuia. Cercetătorul postdoctoral trebuie 

să aloce un timp semnificativ programului postdoctoral, să se implice în 

activitatea de cercetare științifică derulată în cadrul școlii doctorale şi să 

contribuie la atingerea obiectivelor acestei activități. Mentorul asigură 

coordonarea științifică a activității cercetătorului postdoctoral şi facilitează 

însușirea de către acesta a cunoștințelor şi instrumentarului unei cercetări 

științifice avansate, în conformitate cu standardele şi practicile valabile pe 

plan internațional. OMTTC şi școlile doctorale facilitează accesul 

cercetătorilor postdoctorali la infrastructura de cercetare de care dispune 

UBB. 

Articol 11. (1) Rezultatele minime impuse fiecărui cercetător postdoctoral 

care trebuie realizate la finalizarea studiilor sunt: 

- câte  un raport științific/semestru (fiecare raport poate fi echivalat 

cu o lucrare științifică publicată); 

- un raport de cercetare/o lucrare de sinteză privind cercetarea și 

rezultatele obținute redactată, și susținută la finalul programului de 

cercetare postdoctorală (fiecare raport poate fi echivalat cu o lucrare 

științifică publicată); 

- participarea cu minimum o lucrare/an prezentată la 

conferințe/congrese științifice şi publicarea/acceptarea spre 

publicare până la data finalizării programului a minimum o lucrare 

științifică într-o limbă de circulație internațională, la standarde de 

excelență, definite în funcție de specificul domeniilor 

fundamentale/ramurilor de știință. 
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(2) Rapoartele științifice semestriale sunt avizate de mentorul asociat 

fiecărui cercetător postdoctoral, urmărindu-se realizarea rezultatelor 

de performanță asumate. 

Articol 12. (1) - Raportul de cercetare/lucrarea de sinteză privind 

cercetarea și rezultatele obținute se susține în fața unei comisii de 3 membri 

constituită la propunerea Școlilor Doctorale și avizată de către Consiliul 

Cercetării Științifice. 

(2) La finalizarea programului postdoctoral UBB acordă un atestat de studii 

postdoctorale. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții finale 

Articol 13. Un candidat admis la studii universitare de postdoctorat poate 

beneficia de finanțare din fonduri publice o singură dată, potrivit legii.  

Articol 14. Un cercetător postdoctoral poate urma o singură dată un 

program de studii finanțat din fonduri publice, indiferent de nivelul acestuia 

– licență, master, doctorat sau postdoctorat. 

Articol 15. (1) Calitatea de cercetător postdoctoral se menține pe toată 

durata studiilor, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor și prevederilor 

contractuale, IOSUD-UBB având obligația urmăririi îndeplinirii acestor 

cerințe; 

(2) Neîndeplinirea activităților cuprinse în proiectul de cercetare acceptat 

duce la pierderea calității de cercetător postdoctoral și a sprijinului financiar 

în cazul în care este bursier. 

 

 

 


