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Metodologie privind alocarea de resurse pentru mobilități interne și internaționale
a Facultatii de Sociologie și Asistență Socială

A. Scop și obiective
Acordarea de resurse financiare are rolul de a stimula participarea cadrelor didactice/cercetătorilor din FSAS la
evenimente științifice naționale și internaționale precum si cresterea vizibilitatii rezultatelor cercetarii si a
domeniilor de expertiza ale acestora.

B.Procedura de acordare a finantarii pentru cadrele didactice titulare
1.












Se institutie un fond anual destinat stimulării participării cadrelor didactice / cercetătorilor din FSAS la
evenimente științifice
Acest fond, se aprobă anual de către Consiliul FSAS pe an calendaristic - Suma totală aprobată pentru
deplasări în străinătate este de 15000 euro/ an
Fondurile de mobilități pot fi utilizate de către personalul didactic și de cercetare titular, cu aprobarea
decanului facultății și a șefului de departament / directorului de centru de cercetare din care face parte
solicitantul
Orice cadru didactic FSAS cu norma de baza la UB si postul nerezervat poate depune cerere de solicitare a
finantarii la Decanat impreuna cu copia invitatiei/confirmarii includerii in programul evenimentului la care
doreste sa participe (participare cu lucrare este obligatorie)
Pentru Europa suma decontată este de maxim 1000 Euro (se decontează maxim 4 nopţi de cazare)
Pentru celelalte continente suma decontată este de maxim 1500 Euro (maxim 5 nopţi de cazare)
Cadrele didactice vor putea solicita sprijin financiar din partea FSAS pentru participarea la conferințe doar
după utilizarea sumei alocate pentru deplasari externe de UB
Cererile de deplasari vor fi soluționate în ordinea depunerii si pana la epuizarea bugetului aprobat
Documentele necesare pentru deplasări si decont sunt prevăzute aici:
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirrelext/Proiecte_si_documente.php
În limita sumei rămasă disponibilă se poată aproba finanţarea totală sau parţială a celei de a doua
conferinţe pentru cadrele didactice cu merite deosebite (articole cotate ISI, înfiinţare, îmbunătăţire
standarde reviste, broşura facultăţii)

C. Procedură privind obținerea sprijinului financiar pentru doctoranzii Școlii Doctorale de Sociologie
Doctoranzii Școlii Doctorale de Sociologie pot solicita sprijin financiar pentru activitatea de cercetare
în
următoarele condiții:
 Se instituie un fond anual destinat stimulării participării doctoranzilor din FSAS la evenimente științifice.
Acest fond, se aprobă anual de către Consiliul FSAS pe an calendaristic în limita unui buget maxim anual de
10% din Bugetul Școlii Doctorale.
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Sprijin pentru participarea la o conferință internațională anuală: din granturile doctorale, de la IOSUD
Universitatea din București. Doctoranzii vor urma procedura prevăzută aici: http://doctorat.unibuc.ro/wpcontent/uploads/2014/06/procedura-privind-accesarea-fondurior-de-cercetare-din-granturi-doctorale.pdf
 Pentru acest tip de sprijin documentele sunt transmise direct la IOSUD UB (la Rectorat), conform
metodologiei prevăzute aici: http://doctorat.unibuc.ro/studii-universitare-de-doctorat-incepandcu-2011/formulare/
Sprijin pentru participarea la conferințe internaționale suplimentare, la școli de vară / iarnă sau alte
evenimente de consolidare a competențelor de cercetare științifică, precum și sprijin pentru realizarea
unor cercetări de teren: prin solicitarea finanțării din partea Școlii Doctorale de Sociologie.
 Școala Doctorală de Sociologie oferă sprijin financiar suplimentar față de IOSUD UB, în valoare de
maximum 1000 EUR per an academic per doctorand, Cererile vor fi soluționate în ordinea
depunerii depunerii si pana la epuizarea bugetului aprobat.
 Doctoranzii vor putea solicita sprijin financiar din partea SDS pentru participarea la conferințe
doar după utilizarea sprijinului disponibil din partea IOSUD UB.
 Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Școlii Doctorale de Sociologie este necesar
obținerea în prealabil a acordului Decanului Facultății de Sociologie și Asistență Socială,
documentele fiind ulterior duse la IOSUD UB (la Rectorat).
 Documentele necesare pentru deplasări sunt prevăzute aici: http://doctorat.unibuc.ro/studiiuniversitare-de-doctorat-incepand-cu-2011/formulare/
 Pentru aprobarea unei cercetări de teren, doctorandul va realiza și un proiect de cercetare,
precizând: obiectivele studiului de teren, întrebările de cercetare, metodologia, bugetul estimat
necesar, precum și rezultatele anticipate: publicații, raport de cercetare, colecții sau baze de date,
etc. Proiectul va fi avizat de conducătorul de doctorat și de directorul Școlii Doctorale.
Exigențele privind cheltuielile eligibile sunt aceleași cu finanțarea obținută de la Rectorat. Astfel, pot fi
decontate numai: transportul, cazarea, diurna și plata taxelor de participare. Doctoranzii vor obține ordine
de deplasare, atât pentru deplasările naționale cât și internaționale, și vor urma procedurile de decont ale
Universității din Bucureș
Inaintea si in timpul desfasurarii evenimentului, cadrul didactic/cercetatorul/ doctorandul FSAS se va
asigura ca afilierea institutionala este precizata correct in programul evenimentului, iar in caz ca acesta
include si o adresa de corespondenta a participantului, aceasta va fi adresa institutionala FSAS

D. Transparență
 Prezenta Metodologie este publicata pe site-ul facultatii
 Aprobarea cheltuielilor din fondul de mobilități printr-o decizie a Consiliului, fie în ședințele periodice
ale acestuia, fie printr-un vot electronic, sau, în situații urgente, anunțarea acestei aprobări de către
factorii decidenți implicați (decan și șef de departament / director centru de cercetare) în proxima
ședință de Consiliu
 Diseminarea în cadrul comunității academice a facultății respective a informațiilor privitoare la fondul
de mobilități și la modalitățile de utilizare a acestuia
 Includerea informațiilor privind modul de utilizare a fondului de mobilități în raportul anual al
decanului și specificarea modalităților de diseminare a acestuia către membrii comunității academice
E. Eficiență
 Diseminarea rezultatelor participării la evenimente științifice în cadrul comunității academice atât la
nivelul facultății (în cadrul ședințelor de departament sau a altor forme de interacțiune colegială) cât
și la cel al universității (rapoarte care să poată fi procesate pentru bazele de date ale FSAS, UB,
promovarea, după caz, la secțiunea de site FSAS, Info UB etc.)

Avizata in Consiliul FSAS din 3.03.2017

Decan
Prof. dr. Doru Buzducea

