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FONDUL TEMATIC 
BURSE DE CERCETARE DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ 

 
Sciex-NMSch 2013 

 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3408/Fondul-Tematic-Burse-de-Cercetare-IV.html 

 
 

FINANTATOR : Guvernul elvețian în colaborare cu noile state membre (România, Bulgaria, Republica 

Cehă, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia).  

Pentru România, finanțarea se realizează prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român 

(http://www.sciex.ro/). 

 

TERMEN DE DEPUNERE: 2 septembrie – 1 noiembrie 2013 

 

DURATA BURSEI: 6-24 luni (pentru doctoranzi), respectiv 6-18 luni (pentru postdoctoranzi) 

 

OBIECTIV: susținerea doctoranzilor și postdoctoranzilor din România, care doresc să dezvolte proiecte 

de cercetare sub îndrumarea unui mentor din Romania și a unui mentor din Elveția. 

 

CANDIDAȚI ELIGIBILI :  

- doctoranzi UBB care la momentul începerii contractului de bursă sunt înmatriculați de cel puțin 1 an 

la studii doctorale; 

- cercetători postdoctorali care și-au obținut titlul de doctotor cu cel mult 5 ani înainte de începerea 

contractului de bursă; 

- candidații mentorați de câte un cercetător din ambele state partenere. 

 

Candidații sunt selectați pe baza excelenței CVului de cercetare. Atât candidatul cât și cei doi mentori 

fac dovada competenței în limba engleză (nivel minim acceptat B2) în vederea elaborării de rapoarte 

de cercetare și lucrări științifice în limba engleză. 

Notă : beneficiarii în competițiile anterioare de burse Sciex NU sunt eligibili. 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:  

- Cheltuieli salariale doctoranzi: 50.000 CHF/an (primele 12 luni ale contractului); 

 - Cheltuieli salariale doctoranzi: 55.000 CHF/an (ultimele 12 luni ale contractului); 

-  Cheltuieli salariale postdoctoranzi: 80.000 CHF/an. 

- Cheltuieli de deplasare la conferințe și alte evenimente științifice : maxim 2.500 CHF 

- 3 vizite pe termen scurt ale celor 2 mentori : maxim 2.500 CHF/vizită. 

 

Site-uri utile : 

- lista instituțiilor eligibile din Elveția : http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-

ch/rn/application/eligible-swiss-institutions.html?L=2 

- platforma potențialilor mentori elvețieniȘ http://www.proff.ch/search.hierarchy.school.do 
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