
       
 

ANUNŢ 

 

Institutul STAR-UBB anunţă deschiderea competiției pentru şapte (7) 

UBB Advanced Fellowship–Intern 

 

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), prin Institutul STAR-UBB 

(http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), oferă şapte (7) UBB Advanced Fellowship–Intern. 

UBB Advanced Fellowship–Intern se adresează cadrelor didactice sau de cercetare de top, din 

UBB și/sau de la instituții academice de prestigiu din țară.  

Unele UBB Advanced Fellowships–Intern ţintesc excelenţa ştiinţifică şi, aşadar, sunt eligibili 

colegii care au traiectoria de cercetare (cercetători), traiectoria de cercetare prin normă didactică 

sau traiectoria mixtă (la profil academic similar, traiectoria de cercetare, independent sau prin 

normă didactică, constituie un avantaj). Alte UBB Advanced Fellowships–Intern ţintesc excelenţa 

didactică (incluzând creaţia artistică şi performanţa sportivă) şi, aşadar, sunt eligibili colegii care 

au traiectoria didactică sau traiectoria mixtă (la profil academic similar, traiectoria didactică 

constituie un avantaj). 

Procedura de acordare a UBB Advanced Fellowship-Intern este următoarea: 

1. Candidații se înscriu la competiție prin formularea unei scrisori de intenție în format liber, 

în care expun modalitatea prin care propun să contribuie la activitatea Institutului STAR-

UBB (ex. conferințe/cursuri avansate/cercetări); de asemenea, va fi specificat și modul de 

asigurare a regimului sabatic sau regimul de plata cu ora, acolo unde există activități 

curente. Cererea/scrisoarea va fi însoțită de o copie a CV-ului și listei de 

publicații/contribuții științifice, incluzând separat o listă a celor mai relevante 10 

publicații/contribuții științifice și/sau realizări profesionale pe care candidații le consideră 

relevante pentru accederea la UBB Advanced Fellowship–Intern (ilustrând excelența, dar 

și experiența legată de activitățile propuse pe durata grantului). Derularea cercetării într-o 

unitate de cercetare acreditată de UBB și/sau angajamentul pentru o propunere de grant sau 

elaborarea unei lucrări, a cărei versiune publicată va conține în mod întemeiat mențiunea 

sprijinului financiar al Institutului STAR-UBB, constituie un avantaj. Depunerea acestor 

documente, ca și întreaga corespondență a candidaților legată de competiție, se face la 

Centrul de Management al Cercetării Științifice (CMCS; http://cercetare.ubbcluj.ro/) din 

UBB; în afara cazurilor expres prevăzute de lege, se preferă corespondența electronică 

(documente PDF citibile ca text, incluzând semnături scanate acolo unde este cazul). 

2. O condiție de eligibilitate este asocierea curentă (sau până cel târziu la 1 septembrie 2016) 

cu UBB sau altă unitate academică de prestigiu din ţară, asociere înțeleasă în sens general 

acceptat la nivel internațional (cercetător, cadru didactic, cadru asociat, emeritus, etc) și 

prezența în cadrul UBB pe parcursul derulării UBB Advanced Fellowship–Intern. 

3. Atribuirea granturilor se va decide într-o ședință de către plenul CS-UBB, luând în 

considerare potențialul dovedit de excelență al candidaților, prin raportare la criteriile de 

excelență descrise în Hotărârea Senatului UBB privind Strategia de Cercetare-Dezvoltare-

http://starubb.institute.ubbcluj.ro/
http://cercetare.ubbcluj.ro/


Inovare a UBB (Nr. 14.383/2016) și la standardele de evaluare a activității academice ale 

CS-UBB. 

4. Pentru anul 2016 se acordă prin competiție  

a. Cinci (5) UBB Advanced Fellowship - Intern, cu durata de câte o lună și cuantumul 

de 2000 EUR fiecare (suma incluzând toate contribuțiile în sens de taxe și 

impozite). Cerința primară de eligibilitate este excelența, în sensul definit de 

Strategia Cercetării-Dezvoltării-Inovării (CDI) la UBB – 2016-2020. UBB 

Advanced Fellowships-Intern ţintesc excelenţa ştiinţifică şi, aşadar, sunt eligibili 

colegii care au traiectoria de cercetare (cercetători), traiectoria de cercetare prin 

normă didactică sau traiectoria mixtă (la profil academic similar, traiectoria de 

cercetare, independent sau prin normă didactică, constituie un avantaj).  

b. Două UBB Advanced Fellowships–Intern ţintesc excelenţa didactică (incluzând 

creaţia artistică şi performanţa sportivă), în sensul definit de Strategia Cercetării-

Dezvoltării-Inovării (CDI) la UBB – 2016-202,  şi, aşadar, sunt eligibili colegii care 

au ales traiectoria didactică sau traiectoria mixtă (la profil academic similar, 

traiectoria didactică constituie un avantaj). 

5. În anul 2016 data limită pentru depunerea cererilor este 28 octombrie, perioada de o lună 

derulării UBB Advanced Fellowship-Intern trebuind să fie cuprinsă între 7 noiembrie-25 

decembrie 2016. 


