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Acțiunea vizează susținerea activității de publicare în
reviste de prestigiu și a participării doctoranzilor UTCN
la conferințe internaționale pentru acoperirea
cheltuielilor de publicare și/sau a cheltuielilor de
transport și cazare.

Termen de depunere a
candidaturilor: 15.09.2020, ora 15

Condiții de participare și informații suplimentare mai
jos:

Proiect FDI - “International Campus – acțiuni pentru consolidarea orientării internaționale a
Universității Tehnice din Cluj-Napoca” , CNFIS-FDI-2020-0340
Acțiunea 1.4 Dinamizarea publicării în reviste de prestigiu și participării doctoranzilor UTCN la
conferințe (onsite/virtuale) internaționale; pe baza unor criterii, se vor selecta beneficiarii cu
sprijinul Consiliul Cercetării Științifice al UTCN.
Procedură de selecție a beneficiarilor de sprijin financiar pentru publicarea în reviste de prestigiu
și participarea la conferințe internaționale
1. Introducere
Acțiunea vizează susținerea activității de publicare în reviste de prestigiu și a participării
doctoranzilor UTCN la conferințe internaționale prin acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea
taxelor de publicare sau de participare pentru lucrări acceptate și/sau a cheltuielilor de transport și
cazare. Obținerea suportului financiar se face prin competiție deschisa la nivel de universitate.
2. Condiții generale de depunere a candidaturilor
Pentru a putea participa la concursul de selecție candidații trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
- să fie înscriși în anul universitar 2019-2020 în cadrul unui program de studii universitare de
doctorat derulat de Școala doctorală a UTCN;
- să fie prim autori sau autori corespondenți ai unei publicații acceptate pentru publicare întro revistă sau pentru susținere la o conferință internațională, organizată în străinătate.
3. Dosare de candidatură
Participarea la concursul de selecție este condiționată de depunerea unui dosar de candidatură
compus din următoarele elemente:
- dovada acceptării lucrării din care să rezulte calitatea de autor principal sau autor
corespondent a studentului-doctorand;
- rezumatul lucrării;
- o autoevaluare a performanțelor doctorandului, avizată de către conducătorul de doctorat,
care va conține: curriculum vitae, gradul de îndeplinire a programului de doctorat, lista de
publicații anterioare;
- cerere de finanțare tip (anexa 1 a prezentului document).
4. Termen de depunere a candidaturilor
Dosarele de candidatură se depun la Biroul de Relații Internaționale (sala 107, str. Memorandumului
nr.28) sau prin email (international@staff.utcluj.ro) până în data de 15.09.2020, ora 15.
5. Criterii de selecție
Evaluarea candidaturilor se va face de catre o comisie compusă din cadre didactice din echipa de
implementare a proiectului pe baza următoarele criterii:
- indexarea revistei și factorul de impact (au prioritate revistele indexate ISI );
- vizibilitatea manifestării științifice (au prioritate conferințele de prestigiu, indexate în
perioada 2015-2019 Web of Science sau în baze de date internaționale);
- activitatea anterioară de cercetare a studentului-doctorand.

Anexa 1 Cerere de finanţare pentru publicarea în reviste de prestigiu sau participarea la
conferințe internaționale
“International Campus – acțiuni pentru consolidarea orientării internaționale a Universității
Tehnice din Cluj-Napoca” , CNFIS-FDI-2020-0340
1. Date personale student-doctorand
Nume
Prenume
Anul înscrierii la doctorat
Domeniul de doctorat
Conducător de doctorat
2. Date despre revista științifică/conferință
Publicare în reviste științifice
Nume revistă
ISSN
Indexare
Factor de impact
Participare conferințe internaționale
Mod organizare
Locație
Perioada de derulare
Titlu lucrare acceptată

 onsite  virtual

Alți autori lucrare acceptată

Calitatea de prim autor sau autor
corespondent
Indexări Web of Science sau BDI
ale manifestării științifice în
perioada 2015-2019.



3. Bugetul solicitat
Taxa de publicare sau de participare
Cheltuieli de transport (doar
pentru conferințe onsite)
Cheltuieli de cazare (doar pentru
conferințe onsite)
TOTAL
Cofinanțare din alte surse (dacă _____________________________________________________
este cazul)
_____________________________________________________
Data:______________

Solicitant:________________

