Pachet informații

Transilvania Fellowship Program
Universitatea Transilvania din Brașov oferă anual burse rezidențiale pentru tineri
cercetători performanți și personalități cu experiență recunoscută internațional, prin două
programe:
• Transilvania Fellowship for Postdoctoral Research/Young Researchers

• Transilvania Fellowship for Visiting Professors

Transilvania Fellowship for Visiting Professors
Bursa se adresează personalităților cu experiență recunoscută internațional care doresc
să realizeze proiecte de cercetare, să organizeze evenimente științifice și/sau să desfășoare
activitate didactică în cadrul Universității Transilvania din Brașov, având statutul de profesor
invitat. Angajații universității nu sunt eligibili pentru participarea la acest program.
Aplicațiile se primesc permanent și vor fi evaluate în două sesiuni: aplicațiile depuse în
perioada februarie-august se evaluează în luna septembrie, iar aplicațiile depuse în perioada
septembrie - ianuarie se evaluează în luna februarie.
Detaliile privind depunerea candidaturilor vor fi publicate pe website-ul universității.
Aplicațiile se transmit la adresa de e-mail: fellowships@unitbv.ro.
Obiectiv: intensificarea cooperării internaţionale, formarea și dezvoltarea grupurilor de
cercetare, promovarea de noi direcții și teme de cercetare.
Rezultate așteptate: creșterea numărului de publicații cu vizibilitate internațională, creșterea
numărului de proiecte depuse în competițiile internaționale, crearea și
consolidarea rețelelor internaționale de cercetare.
Durata de acordare a bursei : minimum 2 luni, maximum 12 luni.
Număr de burse acordate: maximum 10 burse/an universitar.
Valoarea bursei: 5000 de lei lunar.
• pentru profesorii invitați din străinătate și cei care nu au domiciliul în Brașov se poate
asigura: cazarea în campusul universității și decontarea cheltuielilor de transport (o
deplasare dus-întors);
• profesorilor invitați li se va asigura spațiu de lucru în cadrul Institutului de Cercetare
Dezvoltare al universității și posibilitatea de a utiliza infrastructura institutului.
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Criterii de eligibilitate:
1) vizibilitatea internațională a contribuției științifice: publicații ca autor principal în reviste
clasificate ISI Web of Science JCR în Q1 (first Quartile) sau alternativ, pentru științele umaniste și
arte, volume ca autor principal la edituri cu prestigiu internațional (lista A1 - furnizată de
CNATDCU) ori minimum 5 articole în reviste indexate ISI Web of Science Arts & Humanities
publicate în ultimii 5 ani;
2) recunoașterea internațională: editor al revistelor internaționale, coordonarea proiectelor cu
finanțare internațională, poziție de reprezentare în asociații profesionale internaționale,
recenzor al revistelor cu prestigiu internațional etc.
3) coordonarea de grupuri și echipe de cercetare internaționale.
Obligațiile bursierilor:
• susținerea cel puțin a unei prelegeri publice/workshop/seminar;
• pentru bursele cu durata 3-6 luni: cel puțin un articol trimis pentru publicare, ca autor
principal ("article" sau "review"), în reviste clasificate ISI Web of Science JCR/ Clarivate
Analytics în Q1 (first Quartile); alternativ, pentru științele umaniste și arte, un
capitol/studiu în volum la o editura cu prestigiu internațional (lista A1 - furnizată de
CNATDCU) ori cel puțin un articol trimis pentru publicare, ca autor principal, în reviste
indexate ISI Web of Science Arts & Humanities;
• pentru bursele cu durata mai mare de 6 luni: cel puțin două articole trimise pentru
publicare, ca autor principal ("article" sau "review"), în reviste clasificate ISI Web of
Science JCR/ Clarivate Analytics în Q1 (first Quartile); alternativ, pentru științele umaniste
și arte, un volum ca autor principal la o editura cu prestigiu internațional (lista A1 furnizată de CNATDCU) ori cel puțin două articole trimise pentru publicare, ca autor
principal, în reviste indexate ISI Web of Science Arts & Humanities;
• participarea la activitățile și evenimentele comunității științifice din cadrul universității;
• implementarea proiectului de cercetare și/sau desfășurarea de activitate didactică în
cadrul programelor universității, conform propunerii din dosarul de candidatură;
• menționarea afilierii la Universitatea Transilvania din Brașov în toate lucrările științifice,
documentele și brevetele rezultate ca urmare a activității pe durata bursei;
• depunerea unui raport detaliat de activitate la finalizarea perioadei de acordare a bursei.
Dosarul de candidatura se redactează în limba engleză si va cuprinde:
• Curriculum Vitae
• lista de lucrări
• prezentarea programului de cercetare și/sau a activității didactice, cu evidențierea
beneficiilor instituției gazdă (maximum 5 pagini)
• acordul directorului de departament în cadrul căruia își va desfășura activitatea și acordul
coordonatorului centrului de cercetare pentru aplicațiile ce implică utilizarea
infrastructurii institutului.
Evaluare și selecție
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1) Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se realizează în termen de 3 săptămâni
de la primirea aplicației. Dosarele incomplete vor fi respinse.
2) Aplicațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi evaluate în sistem peer-review
de un panel format din 3 specialiști în domeniu, constituit la propunerea Consiliului pentru
Cercetarea Științifică.
3) Evaluatorii vor puncta: vizibilitatea și recunoașterea internațională a contribuțiilor
științifice - pondere 75%; fezabilitatea și impactul planului de activități propus pentru perioada
bursei - pondere 25%. Membrii panelurilor pot solicita candidaților susținerea unui interviu (față
în față sau prin videoconferință). Punctaj minim necesar pentru acordarea bursei: 80 de puncte.
4) Aplicațiile vor fi ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajelor. Vor fi acceptate
pentru finanțare aplicațiile cu cele mai mari punctaje, care primesc avizul favorabil din partea
rectorului. Rezultatele vor fi afișate pe website-ul universității.
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