INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenŃie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „ReŃea transnaŃională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „ŞtiinŃe militare”, „Securitate şi
informaŃii” şi „Ordine publică şi siguranŃă naŃională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”

TABEL CENTRALIZATOR CU ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DIN CADRUL PROIECTULUI
PÂNĂ LA DATA DE 30.12.2014

Activitati

A1 Managementul Proiectului

Rezultate planificate

Nu este cazul

Rezultate atinse

Documente specifice de management

Procent
de
realizare

Stadiul
(inceput, in
curs, realizat)

Nu este
cazul

In curs

67%

In curs

A2 Proiectarea cadrului de organizare si
functionare a studiilor doctorale si postdoctorale
interdisciplinare
A2.1Elaborarea, monitorizarea si evaluarea
metodologilor, instructiunilor, regulamentelor
privind organizarea si functionarea studiilor
doctorale si postdoctorale;

18

Realizate 12
Metodologia de selectie a doctoranzilor
bursieri
Metodologia de selectie a tutorilor pentru
indrumarea cercetatorilor postdoctorali
Metodologia de selectie a cercetatorilor
postdoctorali
Regulamentul studiilor postdoctorale
Regulamentul organizarii si functionarii
cercetarii stiintifice la nivelul studiilor
doctorale
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Regulamentul de organizare si desfasurare
a mobilitatilor doctorale si postdoctorale
in tara si strainatate
Regulament de organizare si functionare a
studiilor
doctorale
interdisciplinare
transnationale
Metodologia
de
acordare/finantare,
monitorizare, evaluare si raportare pentru
bursele doctorale si postdoctorale oferite
in tara si strainatate
Regulamentul organizarii si functionarii
cercetarii stiintifice la nivelul studiilor
postdoctorale
Metodologia de finalizare a studiilor
doctorale si postdoctorale
Metodologia cercetarii stiintifice doctorale
interdisciplinara
Ghid de bune practici pentru studiile
doctorale interdisciplinare
A2.2 Elaborarea cadrului general Si specific
privind etica Si calitate în cercetarea Stiintifică
din domeniile securitate, informatii, Stiinte
militare, sigurantă Si oridine publică;
A2.3Verificare antiplagiat

A2.4Definirea cerintelor operationale pentru
cercetarea Stiintifică avansată prin studii post
doctorat
A2.5Dezvoltarea programelor de studii doctorale
si postdoctorale cu caracter interdisciplinar si
transnational specifice ariilor tematice proiectate

4

Realizate 1
Ghid etica a
interdisciplinare

cercetarii

25%

In curs

Nu este
cazul

In curs

100%

Finalizat

100%

Finalizat

stiintifice

Nu este cazul

Raport de monitorizare a activităŃii
ştiinŃifice şi publicistice pentru luna iunie,
iulie, august, septembrie si octombrie,
noiembrie si decembrie 2014.

Nu este cazul

cerinte operationale pentru cercetarea
Stiintifică avansată prin studii post
doctorat

4 programe de studii

4 programe de studii
4 planuri de invatamant

4 planuri de invatamant
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A2.6Generarea curriculei emergente asociate
programelor de studii doctorale si postdoctorale
propuse de proiectul SmartSPODAS
A3 Formarea si perfectionarea unui numar de
115 doctoranzi prin programele doctorale
interdisciplinare propuse de proiectul
SmartSPODAS
A3.1Operationalizarea programelor de studii
doctorale cu caracter interdisciplinar si
transnational propuse de proiectul SmartSPODAS
A3.2Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice
specifice proiectului prin contributia studentilor
doctoranzi ( 115burse)

4curicule emergente

4 curicule emergente

Nu este cazul

Programe de studiu operationalizate

115

115 doctoranzi sustinuti 7 luni din 16
prevazute, Raport privind respectarea
principiilor eticii în cercetarea doctorală în
cadrul Proiectului.

100%

Finalizat

100%

Finalizat

44%

In curs

3 scoli doctorale asistate financiar

3 scoli doctorale asistate financiar

100%

Realizat

40% Ponderea doctoranzilor
sprijiniŃi care au obŃinut titlul de
doctor (%)

0

0

In curs

115 Numărul de lucrări ştiinŃifice
prezentate – programe doctorale

3

2.6%

In curs

115 Numărul de lucrări ştiinŃifice
publicate – programe doctorale

13

11.3%

In curs

46 Numărul de doctoranzi care au
obŃinut titlul de doctor –
programe doctorale

0

0

In curs
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Nu este
cazul

In curs

Nu este
cazul

In curs

48 de postdoctoranzi sustinuti financiar
pentru 5 luni bursa din 12 luni prevazute

42%

In curs

48 Numărul de lucrări ştiinŃifice
prezentate – cercetare postdoctorală

0

0

In curs

96 Numărul de lucrări ştiinŃifice
publicate – cercetare postdoctorală

7

7.29%

In curs

48 Rapoarte de cercetare validate
de Consiliile UniversităŃilor –
cercetare post-doctorală

0

0

In curs

A4.3monitorizarea activitatii stiintifice si
publicistice

Nu este cazul

Rapoarte de monitorizare a lucrarilor
prezentate/publicate
de
cercetatorii
postdoctorali

Nu este
cazul

In curs

A4.4coordonarea programelor individuale de
pregatire ale cercetatorilor post-doctorat

Nu este cazul

Programe de pregatire individuala a
cercetatorilor postdoctoranzi confrom
metodologiei si pe ariile tematice de

Nu este
cazul

In curs

A3.3 Monitorizarea activitatii stiintifice si
publicistice

A4 Formarea si perfectionarea unui numar de
45 doctori prin programele postdoctorale
interdisciplinare propuse de proiectul
SmartSPODAS
A4.1Operationalizarea programelor de postdoctorat cu caracter interdisciplinar si
transnational propuse de proiectul SmartSPODAS
A4.2Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice
specifice proiectului prin contributia
cercetatorilor postdoctorat ( 48 de burse)

Nu este cazul

Raport de monitorizarea a activităŃii
ştiinŃifice şi publicistice din perspectiva
eticii în cercetarea ştiinŃifică şi asigurarea
calităŃii.

Nu este cazul

Programe operationalizate

48 de cercetători asistaŃi financiar
– cercetări post-doctorale
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cercetare stabilite in etapa de selectie a
postdoctoranzilor sustinuti prin proiectul
SMART Spodas.
A5 Dezvoltarea bazei stiintifice si de
documentare in ariile tematice specifice
proiectului prin contributia specialistilor pe
termne lung si transferul de expertiza intre
partenrii SmartSPODAS

1

1 baza stiintifica si de documentare

10%

In curs

4 manuale de specialitate

0

15%

In curs

4 scenarii

0

10%

In curs

10 documentare

0

10%

In curs

2 strategii

0

10%

In curs

A6Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice
SmartSPODAS prin valorificarea potentialului
transnational

1 Partener transnaŃionali implicaŃi
în proiect – programe
doctorale/cercetare post-doctorală

1

100%

Finalizat

A6.1Proiectarea cerintelor operationale ale
retelei transnationale SmartSPODAS

Nu este cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

A6.2Stagii de cercetare

1 stagiu de pregatire pentru
doctoranzi/postodctoranzi
(Suedia)

0

Nedemarat

Nu este cazul

0
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A6.3Stagii informare-documentare mobilitati

2 vizite de informare
documentare strainatate

1 stagiu de informare la Garmisch in
Germania

50%

In curs

A7.1Proiectarea platformei online

1

1Platforma SmartSPODAS proiectata

100%

Finalizat

A7.2Testarea si implemntarea platformei online

1

1 Platforma testata si implementata

100%

Finalizat

A7.3Realizarea si si conecatrea bazelor de date in
reteaua online

1

Platforma online SmartSPODAS in curs
de interconecatre:

25%

In curs

1 conferinta de lansare

6%

In curs

A7Elaborarea si implementarea tehnologiei
suport IT pentru Platforma on-line
SmartSPODAS

A8 Informare si publicitate

A8.1Organizarea evenimentelor proiectului (
ateliere, conferinte, scoala de vara, workshopuri)

18 evenimente:
1 conferinta lansare
1 conferinta finala
3 conferinte de specialiate
1 scoala de vara SmartSPODAS
1- Workshop Academia Fortelor
Aeriene Brasov
1- Workshop Academia Fortelor
Terestre Sibiu
1- Workshop Academia Navala
"Mircea cel Batran" Constanta
5- Alte evenimente asocitate,
seminarii, colocvii, workshop-uri,
grupuri de discutii (Beneficiar)
3- Alte evenimente asocitate,
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seminarii, colocvii, workshop-uri,
grupuri de discutii (Partener 1)
1- Alte evenimente asocitate,
seminarii, colocvii, workshop-uri,
grupuri de discutii (Partener 3)
A8.2Publicatii tiparite si online

5 buletine publicatie UNAP

2 publicatii online Unap

40%

In curs

A8.3Strategia de diseminare

1

1

100%

finalizat

A8.4Realizarea si intretinerea unui website
dedicat proiectului integrat in platforma online
SmartSPODAS si coumicarea in mediu virtual ( eg
facebook)
A8.5Asigurarea vizibilitatii si transparentei
proiectului SmartSPODAS prin editarea si
distribuirea de brosuri sipliante si prin prezentari
si informari in media
A9 Promovarea egalitatii de sanse, a dezvoltarii
durabile si sustinerea resursei umane
performante pentru activitatea de cercetaredezvoltare-inovare in domeniile "stiinte militare",
"securitate si informatii" si "ordine publica si
siguranta nationala

1

1

100%

finalizat

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este
cazul

Nu este cazul

1

1 workshop Egalitate de Sanse

100%

Finalizat
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