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Avizat
Director Departament SCOSAAR

Rezultatele finale ale
sesiunii de selectie pentru un stagiu de pregatire in cadrul
Scolii postdoctorale SCOSAAR,
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE
-septembrie 2019-

In conformitate cu Regulamentul si Metodologia de organizare a Scolii postdoctorale din cadrul
SCOSAAR, aprobata in sedinta Biroului Prezidiului Academiei Române din 25 iunie 2019, in
cadrul Departamentului de Stiinte Economice, Sociale şi Juridice se organizeaza un stagiu de
pregatire de 24 de luni. Numarul de locuri disponibile este de 7 (sapte).
Rezultatele finale ale procesului de selectie sunt urmatoarele:
Candidat inscris
155
156
157
158

Nota finala la evaluare
9,66 (noua si 66%)
8,96 (opt si 96%)
8,80 (opt si 80%)
9,20 ( noua si 20%)

Rezolutia (admis/respins)
Admis
Admis
Admis
Admis

Candidatii admisi sunt invitati la contractare in data de 27.09.2019, intre orele 9-12, Calea
13 Septembrie nr 13, sector 5, aripa de vest, etaj 1, camera 1354
Nota: Candidatii admisi pot participa la selectia grupului tinta al proiectului „DECIDE Dezvoltare prin educație
antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014
- 2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiție Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea
utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea
sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe
muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, apel de proiecte POCU/380/6/13/ “Sprijin pentru doctoranzi
și cercetători post-doctorat”, Cod generat MySMIS 125031, in care Institutul de Economie Nationala este partener.
Detalii despre proiect se regasesc pe pagina web a proiectului

