REGULAMENT
Privind organizarea și desfășurarea
urarea concursului de propune
propuneri
ri de proiecte de cercetare Bursele de
studiu ARCADIA în domeniul dezvoltării
dezvolt
internaționale
ionale pentru studenții
studenț români_2014 din
cadrul proiectului “Formarea tinerilor experți
exper i români în domeniul dezvoltării
dezvolt
internaționale”

ASPECTE GENERALE
implementează în perioada
Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (ARCADIA) implementeaz
decembre 2013- noiembrie 2014 proiectul “Formarea tinerilor experții români în domeniul dezvolt
dezvoltării
internaționale”.. Acest proiect este finan
finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de Asistență
Asisten
Oficială pentru Dezvoltare (AOD) și implementat de ARCADIA în parteneriat
arteneriat cu Progra
Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare- Biroul Regional Bratislava. Scopul proiectului este săă contribuie în
î mod activ la
dezvoltarea capacității
ii tehnice a Romaniei de acordare a asistenței tehnicee pentru dezvoltare prin
perfecționarea resurselorr umane specializate în domeniu. Politica de cooperare internațională
interna
pentru
dezvoltare constă în sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare -țări
țări cu venit mic și mediu-pentru
promovarea bunăstării și a dezvoltării
dezvoltă lor economice, sociale, politice șii de mediu
mediu.
Ca parte integrantă a acestui
cestui proiect, ARCADIA lansează
lanseaz concursul de propuneri de proiecte de cercetare
în vederea finanțării unor vizite de cercetare cu preponderență în țările
rile partenere prio
prioritare, beneficiare
ale asistenței tehnice acordate
rdate de Româ
România. Prin acest program
m de burse de studiu pentru sus
susțierea
vizitelor de cercetare se urmărește:
te:
1. Îmbunătățirea abilităților
ilor de cercetare academică
aca
ale studenților români în domeniul cooperării
cooper
pentru dezvoltare interna
internațională;
2. Consolidarea rețelei de specialiști
speciali în domeniu care vor fi echipați cu noi abilități
abilit și cunoștințe și
astfel vorr putea exercita un rol direct și esential în dezvoltarea viitoare și implementarea politicii
naționale
ionale de cooperare internațională
interna
pentru dezvoltare ;
3. Întărirea comunității
ții profesioniștilor
profesioni
români din domeniu prin stimularea
mularea cooperarii inter
intergeneraționale.

DESCRIEREA PROGRAMULUI
„Bursele de studiu ARCADIA în domeniul dezvoltării
dezvolt rii internaționale
interna
pentru studenții români_2014”
1. Grup țintă
1.1 Beneficiarii burselor pentru
pen efectuarea vizitelor de cercetare
cetare sunt studen
studenții cetățeni români nivel master sau doctorat – înscriși în cadrul unei universități
ăți din Romania la momentul
derulării
rii acestui program;
1.2 Reprezintă un avantaj dacă aplicantul este înscris la un program universitar cu o specializare
în domeniul dezvoltării
dezvoltă și cooperării internaționale;
2. Bugetul
2.1 Programul de burse dispune de un buget total de 7000 de euro.
2.2 Din bugetul total al programului comisia de selecție
selec vaa decide, pe baza nevoilor enun
enunțate de
candidat, cuantumul final al bursei acordate fiecărui
rui candidat selectat în limita a maxim 700
de euro/bursă.
2.3 Comisia de selecție
ție va putea modifica suma maximă
maxim acordată per candidat cu titlu de
excepție pe bazăă de consens și a unei justificari cuprinse înn procesul verbal de selecției;
2.4 Bursa de studiu va acoperi cheltuielile de transport,
transport, cazare, asigurare medical
medicală de călătorie și
alte cheltuieli diverse pentru efectuarea vizitelor de studiu;
Mențiune: Candidatul va lua în considerare cel mai economic mjiloc de transport și formă de
cazare;
2.5 Durata maximăă aprobată
aprobat pentru desfășurarea vizitelor de studiu este de 7 zile (perioada de
deplasare inclusă)
3. Eligibiliate propuneri de cercetare:
3.1 Tematica
3.1.1 Temele propunerilor
prop
de cercetare trebuie să fie în strânsă leg
legătura cu prioritățile
politicii naționale
na
de cooperare pentru dezvoltare;; mai multe detalii despre
aceasta politic
politică AICI.
3.1.2

Teme prioritare:
Tranzi
ranziția spre democrație (reconstrucţia statului, guvernanța democratică,
reforma administrativă,
ad
sprijinul societății
ii civile, mass
mass-media; rezolvarea
conflictelor)
Dezvoltarea
ezvoltarea economică
economic sustenabilă înn contextul schimb
schimbărilor climatice:
proiecte și initiative; ODM;

Identificare
dentificarea și capitalizarea unor experiențee relevante de succes din
perioada de tranziție
tranzi a României
niei spre un regim democratic
democratic- posibilitatea de
a exporta aceste bune practic
practicii (inclusiv prin identificarea și analiza unor
proiecte de colaborare regional
regională în desfășurar
urare cu rol în transferul
experiențelor
experien
de tranziție)
Creionarea identității
identit ii de „nou donator” în raport cu țările beneficiare ale
asistenței:
asisten
modalități de acordare a asistenței financiare și tehnice pentru
dezvoltare;
dezvoltare studii comparate pe noii donatori (noi state membre UE 2004 și
2007);
2007)
Analiza impactului
impac
unor proiecte de asistență
ță tehnică derulate de MAE în
țările
rile pri
prioritare (se vor pune la dispoziția
ia candidatului documentele
docum
de
proiect necesare de către
c
echipa MAE);
3.2 Zone prioritare pentru vizitele de studiu:

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3 Altele
3.3.1

Bursele se acordă
acord pentru efectuarea unor vizite de studiu pentru documentarea
cercetării
rii propuse
propuse;
Fiecare candidat poate aplica cu o propunere pentru 1 vizită de studiu de maxim 7
zile; în cadrul acestei vizite se accept
acceptă efectuarea unor depla
deplasări în mai multe
destinații (țări)
(
în limita bugetului alocat;
Se vor avea în vedere următoarele țări stabilite ca și destinații
destina prioritare:
•
Zona Europa de Est, Caucaz: Azerbaidjan, Armenia, Belarus,
Georgia, Republica Moldova
Zone secundare ca și interes :
•
N Africii: Egipt, Tunisia
•
Zona Balcanilor
Se acceptă propuneri și pentru alte destinații, țări înn curs de dezvoltare care nu au
fost incluse la punctele 3.2.3 și 3.2.4, însă prioritate se va acorda propunerilor care
vizează efectuarea de deplasări
deplas în zonele prioritare mentionațe
mentiona la punctul 3.2.3;
Comisia de selecție
selec își rezervă dreptul de a elimina o anumită destinație în cazul în
care instabilitatea din respectivul stat poate reprezentăă o amenințare
amenin
serioasă la
securitatea bursierului în calitatea sa de cetătean român.. Decizia va fi fundamentat
fundamentată
pe baza alertelor de călătorie
c
emise de MAE: http://www.mae.ro/travel-alerts
http://www.mae.ro/travel
În cazul în care destina
destinația propusă este respinsă în
n baza art. 3.2.4, comisia poate
recomanda și agrea împreuna cu bursierul o nouăă destina
destinație care să răspundă
nevoilor de documentare aferente propunerii de cercetare;

La semnarea contractului privind acordarea
acordarea bursei de studiu, candida
candidații selectați vor
semna o Declarație
Declara prin care își asumă întreaga responsabilitate
esponsabilitate pentru siguranța
siguran
personală pe perioada desfășurării vizitelor de studiu în țara de destina
destinație aleasă;

3.3.2

ARCADIA își declină orice răspundere privind siguranțaa bursierilor pe perioada
desfășurării
rii vizitelor de studiu;

4. Descriere program de burse de studiu:
Programul de burse de studiu cuprinde 2 componente:
COMPONENTA
Selecția bursierilor șii efectuarea vizitelor (lansare program,
primire aplicații, selecție șși anunțare
țare câștigători,
câ
semnare contracte,
efectuare vizite, predare rapoarte,
poarte, predare lucrare variantă
variant
intermediară și finală,, prezentare lucrare în cadrul conferin
conferinței
academice ARCADIA -15 iuniee 2014, publicare lucrare final
finală în
Romanian International
rnational Development Review
Includerea bursierilor într-un
un grup online de consiliere academică
pentru dezvoltarea abilităților de scriere academica și cercetare;
grupul se va constitui în cadrul platformei online NING și va
include resurse pentru scriere academică
academic și rafinarea metodelor de
cercetare; înn cadrul grupului bursierii vor beneficia de sprijinul unor
voluntari ARCADIA în vederea preg
pregătirii vizitei din punctul de
vedere al metodologiei, reguli privind managementul relației cu
organizațiile/persoanele vizate odată ce acestea au fost selectate de
bursier, integrarea cercetării
rii de teren în lucrarea final
finală.

SCOP
inerea cercetării
cercetă
academice calitative
Susținerea
prin efectuarea
ectuarea unor vizite de studiu și
interacțiunea
iunea cu organizații
organiza
și persoane
direct interesate și abilitate de a oferi
informații
ii pe tema studiată
studiat .
Sprijin acordat bursierilor în vederea
rafinării
rii metodelor de cercetare
cercetar utilizate,
integrarea informațiilor
informa
colectate în studiul
final și recomandări
recomandă oferite în ceea ce
privește redactarea unor lucrări
lucr
academice
pentru asigurarea clarității
clarit
și a consistenței
informației.

5. Calendarul de desfășurare
urare al programului de burse:

ETAPE
Lansare program: „Burse de studiu
ARCADIA
în
domeniul
dezvoltării
dezvolt
internaționale
ionale pentru tinerii cercetători_2014”
cercet
Primire aplicații
Evaluare aplicații
ții (evaluare continuă)
continu
Publicarea listei finale a câștigătorilor
câ
Semnare contracte și a documentelor aferente
Constituire grup onl
online pentru consiliere
academică (funcțional
țional până
pân la 1 iulie 2014)
Efectuare vizite de studiu
Predare raport vizite de studiu
Predare lucrare de cercetare (varianta
(vari
în lucru)
Prezentare lucrare în cadrul conferinței
conferin
academice internaționale
ionale ARCADIA
Predare lucrare
re de cercetare –varianta finală

DATA
5 martie 2014

5 martie-44 aprilie 2014
6 martie-77 aprilie 2014
8 aprilie 2014
8 aprilie-11 aprilie 2014
11 aprilie 2014
15 aprilie- 31 mai 2014
3 iunie 2014
8 iunie 2014
15 iunie 2014
1 iulie 2014

6. Comisia de evaluare aplica
aplicații
6.1 Selecția aplicațiilor câștigătoare se va face de o comisie formată din 5 membri;
membri
6.2 Comisia de evaluare a aplicațiilor
aplica
va fi compusă din reprezentanții ai echipei de proiect, ai
Comitetului Director ARCADIA, 1 sau 2 rezentanți ai finanțatorului;
atorului;
6.3 Evaluarea aplicațiilor
țiilor se va realiza în
î baza criteriilor enunțate la punctul 7 al prezentului
regulament;
6.4 Comisia
sia va stabili prin consens valoare
valoarea maximă a bursei acordate
date fiec
fiecărui candidat selectat
ținând
nd cont de bugetul propus de candidat,, maximul admis per bursă și bugetul maxim alocat
programului de burse;
6.5 Deciziile și recomandările
recomandă
comisiei
siei vor fi cuprinse în procesul verbal îîntocmit de secretarul
comisie de evaluare;
6.6 Comisia de selecție
ție poate propunere susținerea
sus
unor interviuri telefonice cu aplicații
aplica pentru
aceste burse de studiu.
7. Criterii de evaluare propuneri de cercetare
În evaluarea aplicațiilor
țiilor se va ține cont de următoarele criterii:
7.1 Calitatea propunerii de cercetare (relevanța pentru temele
mele propuse de la pun
punctul 3.1;
fezabilitatea cercetării
cercetă propuse; adaptarea metodologiei
ogiei de studiu la tema studiată
studiat și la zona
de destinație,, originalitate);
originalitate
7.2 Se va acorda prioritare propunerilor de cercetare
cercetare pentru finalizarea diserta
disertațiilor sau a tezeleor
de doctorat.
7.3 Motivația privind efectuarea vizitei de studiu, planificarea șii utilitatea vizitei pentru
propunerea de cercetare;
7.4 Buget realist - corelarea
orelarea între
î
bugetul propus și costurile aferente vizitei de studiu;
studiu
7.5 Bugetul propus
opus pentru efectuarea vizitei șii motivul vizitei de studiu sunt justificate prin
prisma utilității și a impactului asupra cercetării propuse;
7.6 Va fi avantajate propunerile care vizează
vizeaz ca destinații țările
rile prioritare enun
enunțate la punctul
3.2.3.
7.7 Se va acorda prioritate stu
studenților de la programele de masterat și doctorat care implic
implică o
specializare
are în domeniul cooperării
cooper
și dezvoltării internaționale.
8.

Drepturi și obligații
ii bursieri
8.1 Drepturi:
8.1.1 Să beneficieze
neficieze de sprijin financiar îîn vederea efectuării
rii unei vizite dde studiu cu o
duratăă maximă
maxim de 7 zile;

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Săă primească
primeasc prin virament bancar suma stabilită prinn contractul semnat cu
ARCADIA în vederea sus
susținerii
inerii financiare a vizitei de studiu. Viramentul bancar
va fi efectuat înainte de data plecării
plec
în vizita de studiu.
Să beneficieze
eficieze de consiliere academică în vederea rafinării
rii proiectului de cercetare
cerceta
(metode de scriere academică,
academic metode
de de citare, colectare informa
informații și includere
informații
ții în
î studiul final);
Să își
și prezinte lucrarea în forma sa intermediară
intermediară în cadrul conferinței
conferin academice
internaționale
ionale ARCADIA din 15 iunie de la Cluj-Napoca
Clu Napoca pentru a beneficia de
recomadărilor
ărilor experților
exper
în domeniu în vederea finalizării lucrării
lucr
de cercetare;

8.2 Obligații:
8.2.1 Săă semneze contractul pentru acordarea bursei de studiu șii a anexelor acestuia;
8.2.2 Săă completeze și să semneze Declaratia privind asumarea individuală
individual a răspunderii
pentru siguranța
siguran personală pe perioada de desfășurare
urare a vizitelor de studiu;
8.2.3 Săă se înscrie în
în grupul de lucru online din cadrul platformei online NING pentru a
putea beneficia
eneficia de consiliere academic
academică;
8.2.4 Să efectueze
ctueze vizita de studiu (maxim 7 zile) conform propunerii de cercetare
depuse înn cadrul
ca
acestui concurs;
8.2.5 Obligația
ia privind organizarea logistica
logistic șii metodologic
metodologică a vizitei de studiu
revine întru
ntru totul bursierului;
8.2.6 Dacăă este posibil, echipa ARCADIA șii partenerii din cadrul proiectului pot oferi
recomăndari
ăndari pentru preg
pregătirea vizitei de studiu, însă acest aspect NU reprezintă o
obligație
ie la nivelul organizatorilor acestui concurs.
8.2.7 Să predea Raportul
Ra
aferent vizitei de studiu; formularul-tip
tip va fi pus la dis
dispoziția
bursierilor de către ARCADIA la momentul semnării
rii contractului.
8.2.8 Săă predea lucrarea în varianta intermediara și finală conform calendarului de la
punctul 5.
8.2.9 Să susțină
țină prezentarea lucrării
rii în varianta intermediară în cadul conferinței
academice internaționale
interna
din 15 iunie de la Cluj-Napoca
Napoca. Mai multe informații
despre conferință
conferin AICI.
8.2.10 Beneficiarul bursei se oblig
obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu
titlu de bursă,
burs în caz de nerespectare a obligaţiilor
ţiilor asumate prin contract.
Angajamentul de plată
plat constituie anexă la contract.
9. Dosar aplicație:
9.1 Dosarul de înscriere în concurs trebuie să
s conțina următoarele
toarele documente:
- Formular standard
stan
pentru depunerea candidaturii în concurs care va include:
o propunerea de cercetare

9.2
9.3
9.4

9.5

o motivația
motiva și utilitatea deplasării
o bugetul aferent deplas
deplasării
o date de contact organizații
organiza gazdă /persoane de contact
- Curriculum Vitae
V
(se menționeaza și lista de publicații dacă este cazul);
- Scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării
l ării finale (disera
(diserație, teza de
doctorat) sau a profesorului pentru cursul căruia se va pregăti
ti studiul;
- Adeverința
ța privind atestarea calit
calității de student în cadrul unei universit
universități din
România – nivel master sau doctorat;
- Dovada acceptului de către
c
instituţia gazdă (Scrisoare de confirmare sau un e-mail
e
în
care săă fie specificat acceptul instituţiei)
institu
Formularul
rul standard de aplicație
aplica se regăsește ca anexă la prezentul
rezentul regulament și pe pagina
de prezentare a proiectului din cadrul website-ului ARCADIA;
Toate
ate documentele trebuie depuse în
î limba română.
Dosarul se trimite înn format electronic la adresa de email:
daniela.cervinschi
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org
cu menționarea înn titlu email-ului: Aplicație
program burse de studiu ARCADIA 2014 _(nume aplicant).
Termenul limită pentru trimiterea aplica
aplicațiilor este 4 aprilie 2014.

10. Dispoziții finale:
10.1 Calitatea de bursier este dobândită
dobândit prin semnarea contractului șii a documentelor anexe la
contract. Semnarea
mnarea acestor documente implică
implic acceptarea tuturor conditților
condit
și a obligațiilor
incluse.
ții suplimentare vă
v rugam să ne contactați la adresa:
10.2 Pentru informații
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org.

ANEXA

FORMULAR APLICAŢIE
« Bursele de studiu ARCADIA în domeniul dezvoltării interna
internaţionale
pentru studenţii români _2014»
DATE PERSONALE CANDIDAT:
Nume şi Prenume:
Universitate
Programul de Studiu
Anul de studiu
E-mail
Telefon
PROPUNERE
RE PROIECT DE CERCETARE:
CERCETARE
Titlu lucrare propusă:

Descriere propunere de cercetare (maxim
maxim 500 de cuvinte)
Descrieţi intrebările de cercetare şi metodologia propusă, importanţa şi relevanţa temei de cercetare.
Reprezintă un avantaj dacă proiectul de cercetare propus este proiectul de disertaţie sau de doc
doctorat al
candidatului.

VIZITA DE STUDIU
I.

DESTINAŢIE

Ţara/ţări de destinaţie*
Perioada vizitei de studiu (max. 7 zile,
de la (zz/ll/aa) până la (zz/ll/aa)
deplasare inclusă)
Instituţia gazdă**:
Persoanele contactate pentru interviu **
(daca este cazul)
*Vă rugăm verificaţi alertele de călătorie emise de MAE: http://www.mae.ro/travel-alerts
http://www.mae.ro/travel
**Se va anexa acestui formular
ar dovada că aţi fost acceptat/ă de către instituţia gazdă/persoanele
contactate pentru interviu;
II.

BUGETUL VIZITEI DE STUDIU

Valoare maxima a bursei este de 700 de euro.
Va rugam detaliaţi costurile
osturile eligibile pentru finan
finanţarea
ţarea vizitei de studiu menţionate îîn tabelul de mai jos.
Transport ( se va lua în calcul cel mai economic mijloc de transport
transportavion, tren, autocar, maşină)
Cazare (se va lua în calcul cea mai economică formă de cazare)
Asigurare de sănătate de călătorie
Taxe înscriere bibliotecă ( dăcă este cazul)
Alte cheltuieli(visa,
(visa, taxe, vă rugăm să le specificaţi şi detaliaţi)
TOTAL

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

III.

MOTIVAŢIE

Descrieţi care este utilitatea vizitei de studiu pentru fundamentarea proiectul de cercetare propus.
(maxim 300 de cuvinte).

DECLAR că am citit și sunt de acord cu REGULAMENTUL privind organizarea și
desfășurarea
șurarea programului de burse de studiu ARCADIA.
Semnătura candidat :…………………………………..

DATA :………………………………

IMPORTANT !
Dosarul de candidatură este format din:
1. Formular de aplicaţie
ţie semnat si datat ( se va trimite o copie scanată)_RO
2. Curriculum Vitae (menţionaţi si lista de publicaţii dacă este cazul)_RO
3. Scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al tezei de disertaţie/doctorat sau
a profesorului pentru cursul căruia se va pregăti studiul_RO
4. Adeverinţa privind atestarea calităţii de student în cadrul unei universităţi din România – nivel
master sau doctorat_RO
5. Dovada acceptului de către instituţia gazdă (Scrisoare de confirmare sau un e-mail
e
în care să fie
specificat acceptul instituţiei) _EN/FR
Dosarul se va trimite în format electronic la adresa de email:
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org cu menţionarea în titlul email-ului
ului : Aplicaţie program
burse de studiu ARCADIA_2014_nume aplicant.
aplicant. Toate documentele (cu exceptia dovezii de
accept_punctul 4) se trimit în varianta în limba ROMÂNĂ.
Termenul limită pentru trimiterea aplicaţiilor
aplica
este 4 aprilie 2014. Selecţia este continuă, astfel
că vă recomandam să ne trimiteţi aplicaţiile cât de repede posibil.
Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la adresa:
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org.
MULT SUCCES!

Proiectul “Formarea tinerilor experti romani in domeniul dezvoltarii internationale” este finantat de
Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de Asistenta Oficiala pentru Dezvoltare (AOD) si implementat
de ARCADIA, in parteneriat cu Programul Natiunilor Unite pentru DezvoltareDezvoltare Biroul Regional
Bratislava. Programul de burse „nume progra
program”
m” este parte integranta a acestui proiect. Mai multe date
despre proiect AICI.

