Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării;
Titlul proiectului: „Dezvoltarea resurselor umane – doctoranzi şi postdoctoranzi – pentru cercetare de excelenţă ȋn domeniile
sănătate şi biotehnologii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/141531
Beneficiar:Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”

RAPORT DE ACTIVITATE POSTDOCTORALĂ
Luna ...., anul .....
Numele şi prenumele cercetătorului postdoctorat:
Domeniul temei postdoctorale: Sănătate / Biotehnologii
Conducătorul de studii postdoctorale (Tutorele): ____________________________________
Descrierea activităţii postdoctorale derulate 1:
(Se recomandă un număr maxim de 5 pagini pentru această parte a raportului)
Declar, pe proprie răspundere, că datele furnizate prin prezentul Raport de activitate sunt reale.
Cercetător postdoctorat: numele şi prenumele
Semnătura ______________________

Se vor preciza, pentru perioada raportată, prin secţiuni organizate: a) activitatea de studiu individual (de ex.
materiale consultate, citite, studiate); b) activităţile organizate în cadrul proiectului, la care a participat; c) activităţile
de cercetare efectuate; d) stadiul redactării manuscriselor/prezentărilor la conferinţe; e) dacă a solicitat/solicită
aprobare de publicare pentru articole sau de participare la manifestări ştiinţifice, respectiv dacă a publicat sau a
participat; f) pentru raportul de progres se sintetizează activitatea pe precedentele 4 luni.
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VALIDAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE
Numele şi prenumele cercetătorului postdoctorat:
______________________________________________________________________________
Cercetătorul postdoctorat se află într-una din următoarele situaţii:
în programul de cercetare
întrerupere a studiilor postdoctorale, pe perioada ______________________________.
Prezentul raport de activitate:
confirmă respectarea programului de pregătire
nu confirmă respectarea programului de pregătire
În calitate de tutore, propun:
acordarea în continuare a bursei lunare;
suspendarea bursei pe o lună;
excluderea din grupul ţintă şi notificarea sa.

Tutore

Am luat la cunoştinţă,
Cercetător postdoctorat

Semnătura _____________________

Semnătura _____________

numele şi prenumele

numele şi prenumele

Data__________________
Manager proiect
Acad. Laurenţiu M. POPESCU
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Anexa 1
Indicatorii de performanţă atinşi în perioada
____________/_____________

Nr.
crt.

Indicator

Nr.

Articole publicate în reviste

3.

Indexate ISI
Indexate în alte baze de date internaţionale (BDI)
Lucrări prezentate la
Congrese
Conferinţe (naţionale sau internaţionale)
Manifestări ştiinţifice (naţionale sau locale)
Participarea în proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale

4.

Activităţi organizate prin proiect la care a participat

1.

2.

Cercetător postdoctorat: numele şi prenumele
Semnătura ______________________
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