ANEXA II

FORMULAR
PENTRU PROIECTELE DE BURSE POSTDOCTORALE

Acest document utilizează fontul Times New Roman, 12 puncte, spațiere la 1,5 rânduri și margini de 2 cm.
Orice modificare a acestor parametri (cu excepția figurilor și a legendelor acestora), precum și depășirea
numărului maxim de pagini stabilit pentru fiecare secțiune va duce la descalificarea automată a
formularului. Numărul impus de pagini nu conține referințe, acestea vor fi scrise pe pagini suplimentare.
Textul negru trebuie să fie păstrat, așa cum se marchează informațiile și secțiunile obligatorii ale
formularului.
Nu se menționează numele aplicantului, al mentorului, al instituției de proveniență sau alte informații
din care s-ar putea deduce identitatea aplicantului.

TITLUL (scurt, clar, concis și în concordanță cu proiectul)
1. Obiectivele proiectului (maxim ½ pagină)
(Vă rugăm să prezentați obiectivele clar deﬁnite, cuantiﬁcabile (SMART) subliniind următoarele
trei aspecte: (1) obiectivele concrete ale proiectului, (2) elementele de originalitate și inovație
aduse în domeniu prin aplicarea obiectivelor; (3) impactul proiectului în domeniul științific).
2. Metodologia de cercetare (maxim 1 pagină)
(Metodologia de cercetare va fi fezabilă, descrisă clar, coerent, adecvată obiectivelor proiectului,
și va permite investigarea aspectelor propuse. Vă rugăm să detaliați punând accent pe
următoarele aspecte: (1) organizarea cercetărilor, care va descrie modul de organizare și
planificare a proiectului, legat de obiectivele propuse) ; (2) alegerea metodelor și instrumentelor
de investigație, prin raportare la cele mai noi abordări în domeniu și, de asemenea, modul în care
aceste vor fi integrate
3. Infrastructura de cercetare (maxim ½ pagină)
(Va fi descrisă infrastructura existentă relevantă, necesară realizării proiectului.. Vă rugăm să
luați în considerare în special următoarele aspecte: (1) explicarea necesității infrastructurii de
cercetare disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului în timpul alocat; (2) posibilitatea
stabilirii unor acorduri de colaborare cu diverse clinici, centre, institute pentru a beneficia de
infrastructura suplimentară dacă este cazul).
4. Activități planificate și rezultate așteptate (maxim 1 pagină)
(Vă rugăm să prezentați diagrama Gantt, rezultatele cercetării în concordanță cu activitățile
proiectului și veți menționa publicarea rezultatelor potrivit prevederilor de la Cap. IV. Art. 1. din
Metodologia USAMVBT de acordare a burselor POSDRU pentru cercetătorii postdoctoranzi)
5. Planul de diseminare prin mobilitate (maxim ½ pagină)
(Vă rugăm să aveți în vedere diseminarea rezultatelor proiectului printr-o prezentare la cel puțin
două conferințe din domeniul de interes științific)
6. Riscurile proiectului (maxim ¼ pagină)
( Descrieți riscurilor potențiale și abordărilor de atenuare a acestor riscuri)
Data ________________________

