
 

 

 

 

 

 
 
CONCURS  
 
pentru sprijinirea financiară  
a activităţii ştiinţifice individuale 

 

 

 

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia lansează un concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii 
Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii activităţii ştiinţifice individuale. 

 
Candidatura se poate depune pentru participare la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi pentru publicare în 
reviste din străinătate, la edituri externe. 
 
 

I. Sprijinirea financiară a participării la conferinţe ştiinţifice internaţionale  
 
Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor 
private maghiare, promovarea carierei cadrelor didactice şi lărgirea relaţiilor profesionale ale acestora.  
 
Pot candida cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină 
Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscrise la şcoli doctorale acreditate. 
 
 
Condiţii 
 

- candidatul trebuie să participe cu o comunicare la o manifestare ştiinţifică prestigioasă; 
- în rezumatul comunicării înaintate trebuie să indice numele universităţii Sapientia/Partium; 
- să-şi asume o parte din cheltuielile ivite (dacă este nevoie); 
- să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut. 
 

Depunerea candidaturii 
 
Dosarul de candidatura va conţine Formularul IPC-2013-01 completat, la care se va anexa:  
 

- copie după diploma de doctor sau în cazul doctoranzilor adeverinţa calităţii de doctorand; 
- curriculum vitae în limba maghiară;  
- lista publicaţiilor recente (pentru perioada 2010-2013); 
- scurtă scrisoare de motivaţie (500-700 caractere). 

 

http://www.sapientia.ro/data/cercetare/formular-ipc-2013-01.doc
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Se pot anexa şi alte documente, considerate importante din punctul de vedere al candidatului.  
 
Formularul cu anexele solicitate se trimite prin e-mail la adresa kpi@kpi.sapientia.ro, şi prin poştă într-un singur 
exemplar (original), la adresa: Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, 400112 Cluj, str. Matei Corvin, nr. 4. 
Vă rugăm să treceţi pe plic: IPC-2013-01- Concurs-Conferinţă internaţională. 
 
Perioada depunerii candidaturii: 5 ianuarie 2013 – 25 februarie 2013 (data ştampilei poştale).  
 
Consiliul Ştiinţific va selecta propunerile depuse spre finanţare. 
 
Au prioritate candidaturile ce conţin comunicări deja acceptate la vreo conferinţă prestigioasă (în acest caz se va 
anexa adeverinţa privind acceptarea comunicării respective). 
 
Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa 
Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză. 
 
Darea de seamă 
 
Candidatul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare 
de seamă (1-2 pagini), privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului. 
 
 

II. Sprijinirea publicării articolelor de specialitate în reviste din străinătate, la edituri externe 
 
 
Scopul programului este stimularea publicării în limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză 
etc.), şi prin aceasta sprijinirea carierei ştiinţifice ale cadrelor didactice. 
 
Îşi pot depune candidatura cadrele cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină 
Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscrise la şcoli doctorale acreditate. 
 
 
Condiţii 
 

- articolul/studiul în cauză să fie acceptat de către redacţia unei reviste/volum sau editură din străinătate; 
- în publicaţie să fie indicat numele universităţii Sapientia/Partium;  
- candidatul să-şi asume o parte din cheltuielile ivite (dacă este nevoie); 
- după apariţie să depună la Institut o copie după originalul publicaţiei.  

 
Candidaţii pot solicita restituirea ulterioară a cheltuielilor de pregătire, de corectura lingvistică şi de 
tipărire a uneia – în cazuri justificate a mai multor – publicaţii ştiinţifice redactate/apărute într-o limbă de 
circulaţie internaţională.  
 
Depunerea candidaturii 
 
Dosarul de candidatura va conţine Formularul IPC-2013-02 completat, la care se va anexa:  
 

- o adeverinţă privind acceptarea articolului/studiului de către o revista/redacţie din străinătate; 
- copie după diploma de doctor sau în cazul doctoranzilor adeverinţa calităţii de doctorand; 
- curriculum vitae în limba maghiară  
- lista publicaţiilor recente (pentru perioada 2010-2013) 

 
Se pot anexa şi alte acte, documente, considerate importante din punctul de vedere al candidatului.  
 

mailto:kpi@kpi.sapientia.ro
http://www.sapientia.ro/data/cercetare/formular-ipc-2013-02.doc
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Formularul cu anexele solicitate se trimite prin e-mail la adresa kpi@kpi.sapientia.ro, şi prin poştă într-un singur 
exemplar (original), la adresa: Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, 400112 Cluj, str. Matei Corvin, nr. 4. 
Vă rugăm să treceţi pe plic: IPC-2013-02- Concurs-Publicaţii internaţionale. 
 
Perioada depunerii candidaturii: 5 ianuarie 2013 – 25 februarie 2013 (data ştampilei poştale).  
 
Consiliul Ştiinţific va selecta articolele/studiile depuse spre finanţare. 
 
Restituirea sumelor de cheltuieli va avea loc după acceptarea articolului/studiului indicat. Facturile şi chitanţele 
originale vor fi trimise la adresa Institutului în termen de 15 zile după acceptarea articolului/studiului de către 
redacţia/editura în cauză. 
 
Condiţia restituirii sumelor este depunerea adeverinţei privind acceptarea articolului spre publicare (adeverinţă 
de la redacţie, de la editură, precizând datele bibliografice exacte, codul de identificare DOI, după apariţ ia 
publicaţiei predarea copiei după articolul/studiului). 
 
 
Informaţii suplimetare la adresa de e-mail kpi@kpi.ro, sau la numărul de telefon 0364-401454, în zile lucrătoare, 
între orele 8-16. 
 
 
 
 
Cluj, 10 decembrie 2012 
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