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Capitolul I. Prevederi generale
Art. 1
Studiile postdoctorale sunt destinate dezvoltării profesionale a personalului
didactic și de cercetare în context interdisciplinar și competitiv.
Art. 2
Studiile postdoctorale se organizează și se desfășoară în IOSUD UNEFS prin
Școala doctorală, ca program de studii după încheierea ciclului al – III – lea de
învățământ, în condițiile legii.
Art. 3
(1) Universitatea Națională de Educație fizică și sport susține cercetarea
științifică și dezvoltarea resurselor umane prin organizarea și desfășurarea
studiilor postdoctorale.
(2) Universitatea Națională de Educație fizică și Sport poate susține financiar
studii postdoctorale, în limita resurselor disponibile. Numărul și cuantumul
burselor se aprobă anual de către Senatul UNEFS la propunerea Consiliului
Școlii Doctorale.
Art. 4
Finanțarea studiilor postdoctorale se realizează prin :
- burse de studii
- taxe de școlarizare
- granturi
- CPV
- altele.
Sursele de finanțare pentru studiilor postdoctorale pot fi :
- alocări bugetare
- alocări UNEFS
- proiecte cu finanțare internă sau externă
- granturi oferite de institute de cercetare, fundații, ONG, ș.a
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Capitolul II Accesul și durata studiilor
Art. 5
(1) Accesul la studiile postdoctorale se face prin concurs de admitere. Se
organizează concurs de admitere și studii postdoctorale în domeniul ”Știința
sportului și educației fizice”.
(2) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere este sarcina Școlii
doctorale UNEFS.
Perioada de admitere este aprobată anual de către Senatul UNEFS la propunerea
Consiliului Școlii doctorale.
(3) Concursul de admitere se desfășoară în două etape:
-Etapa I : evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității /
neeligibilității candidatului; Componența dosarului de candidatură este
prezentată în anexa 1a prezentului regulament;
- Etapa a-II-a: susținerea unui proiect de cercetare științifică în fața unei
comisii constituite din 5 membri , prin decizia rectorului . Tema de
cercetare științifică trebuie să fie de interes pentru domeniu și UNEFS.
Structura proiectului este prezentată în anexa 2 a prezentului regulament;
(4) Comisia de evaluare va fi formată din cadre didactice și cercetători din
UNEFS sau instituții partenere cu experienţă relevantă în cercetarea științifică
din domeniu.
(5) Comisia de evaluare stabileşte punctajul obținut de fiecare candidat și
întocmește clasamentul în funcție de acesta, după evaluarea dosarului de
concurs care va conține documentele solicitate prin metodologia organizării și
desfășurării concursului de admitere, în conformitate cu prevederile Grilei de
evaluare anexată
(6) Candidații la concursul de admitere pot fi persoane care îndeplinesc
condițiile de eligibilitate.
(7) Durata studiilor postdoctorale este de 18 luni.
Candidații pot solicita, în cazul schimbării mentorului sau pe baza unor
motive întemeiate, prelungirea activității cu o perioadă de șase luni.
(8) Candidații declarați admiși devin cercetători postdoctoranzi
înmatriculați la Școala doctorală UNEFS.

și vor fi
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Fiecare candidat admis va fi avea un mentor, cadru didactic conducător de
doctorat, titular /asociat Școlii doctorale UNEFS .
Mentorul postdoctorandului nu poate fi aceași persoană pe care a avut-o drept
conducător de doctorat.
(9) Cercetătorii postdoctoranzi vor semna un contract de cercetare pe proiect cu
UNEFS, prin care îşi vor asuma:
- desfășurarea cercetării finalizarea proiectului cf. graficului Gant
- participarea la toate activitățile organizate de Școala doctorală și
UNEFS pe linia cercetării științifice și diseminării acesteia;
- rezultatele minime de performanţă impuse cf. cap. IV din prezentul
regulament;
- activitate pe o durata de 4 ore pe zi în unul din laboratoarele de
cercetare ale UNEFS;
- îndeplinirea obligațiilor financiare ( după caz) .
Capitolul III Criterii de eligibilitate
(10) Sunt eligibili pentru participarea la concursul de admitere:
- cetățeni români și UE cu domiciliul / reședința legală în România;
- deținători ai titlului de doctor în știință în domeniul pentru care se
organizează concurs de admitere;
- titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data
concursului de admitere; se ia în considerare data la care a apărut OM în
care este stipulat și numele candidatului;
- persoanele care fac dovada desfășurării de activitate didactică și cercetare
științifică sau de cercetare științifică într-un cuantum conform fișei
postului;
- există avizul juridic pentru înscriere la concursul de admitere;
- candidații îndeplinesc standardele minimale de performanță profesională
aprobate de senatul UNEFS.
Capitolul IV Rezultate minime de performanță impuse
(11) Rezultatele minime impuse fiecărui cercetător postdoctorand care trebuie
decontate la finalizarea studiilor sunt :
- elaborarea a trei rapoarte științifice;
- elaborarea unei lucrări de sinteză privind cercetarea și rezultatele
obținute;
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- participarea cu lucrări prezentate (oral / poster) la cel puțin 3 ( trei)
conferințe / congrese științifice, dintre care 1 (una) cotată ISI;
- participarea cu lucrare la Congresul UNEFS;
- publicarea unui articol într-o revistă de specialitate din zona roșie / zona
gri cf. recomandărilor CNFIS;
- publicarea unui (1) articol în proceedings ISI / reviste indexate în cel
puțin 3 BDI;
- publicarea a două (2) articole în revista Discobolul. Physical Education,
Sport and Kinetotherapy Journal, dintre care unul ( 1 ) de unic autor.
Capitolul V Finalizarea studiilor postdoctorale
(12) Fiecare cercetător postdoctorand va elabora o lucrare finală , de sinteză ,
privind cercetarea și rezultatele obținute;
Lucrarea finală se susține în cadrul Școlii doctorale UNEFS, în fața unei
comisii de 5 membri constituite la propunerea Consiliului Școlii doctorale,
avizată de prorectorul cu atribuții în acest sens și aprobată de Senatul UNEFS.
Rectorul UNEFS emite decizie de constituire a comisiei de finalizare a studiilor
doctorale, pe baza aprobării senatului.
Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii
(13) Listele cu rezultatele concursului de admitere la studii postdoctorale sunt
validate prin semnare de către Rectorul UNEFS. Listele cu rezultatele
concursului de admitere la studii postdoctorale se afişează apoi la avizierul
școlii doctorale şi pe site-ul acesteia.
(14) Calitatea de cercetător postdoctorand se menține pe toată durata studiilor,
în cazul în care sunt îndeplinite toate cerințele și preverile contractuale;
Analiza îndeplinirii acestora se realizează în cadrul unei ședințe a Școlii
doctorale;
Neîndeplinirea activităților cuprinse în proiectul de cercetare acceptat duce la
pierderea calității de cercetător postdoctorand și a sprijinului financiar în cazul
în care este bursier;
În cazul în care studiile postdoctorale se realizează cu plata taxelor de
școlarizare / CPV, neîndeplinirea prevederilor din contract privind
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implementarea proiectului și performanțele profesionale asumate atrage
nerambursarea sumelor plătite până la data ședinței de analiză.
(15) prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către Senatul
UNEFS și poate fi modificat ori de câteori este necesar.
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ANEXA 1
DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Fiecare candidat va depune la secretariatul Școlii doctorale UNEFS un
dosar plic tip mapă cu elastic, cu următoarele acte:
- cerere pentru înscriere la concursul de admitere;
- BI / CI – copie;
- Certificat naștere – copie legalizată;
- Certificat de căsătorie / alt act de schimbare a numelui (după caz) copie legalizată;
- Diplomă de licență - copie legalizată;
- Diplomă de doctor - copie legalizată;
- CV , format Europass;
- Avizul de conformitate de la Biroul Juridic al universității;
- Listă cu lucrările elaborate ( cărti, articole, ș.a ) ;
- Proiectul de cercetare
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ANEXA 2
STRUCTURA PROIECTULUI DE CERCETARE STIINTIFICĂ
PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚICĂ
Nume și prenume candidat & instituția unde este angajat
Titlul proiectului
Motivația alegerii temei de cercetare și relevanța ei
Actualitatea și nivelul cunoașterii temei
Elemente privind metodologia cercetării ( premise, scop, obiective, sarcini,
subiecți, loc de desfășurare, demers științific proiectat, etapizare)
Implementarea planului de cercetare științifică
Rezultatele așteptate
Posibilități de valorificare a rezultatelor cercetării
Bibliografie
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