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Cursuri online de competențe transversale și activități de 

mentorat plan de afaceri 

destinate doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat  
din Seria II a grupului țintă 

în cadrul proiectului 

 

 „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și 

cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru 

creșterea relevanței cercetării și inovării  

în contextul economiei regionale” 

 
Universitatea din Oradea anunţă derularea cursurilor online de competențe transversale 

specializate pe domeniu de studiu și a activităților de mentorat plan de afaceri destinate 

doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat din seria II a grupului ţintă în cadrul proiectului: 

„SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai 

Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul 

economiei regionale”. Cursurile online de competențe transversale și activitățile de mentorat 

plan de afaceri urmăresc dezvoltarea unor aptitudini necesare doctoranzilor și cercetătorilor 

post-doctorat care oferă valoare adăugată pe piața muncii locale și județene.  

 

Prin intermediul cursurilor de competențe transversale, 54 de doctoranzi și cercetători 

postdoctorat, din seria II a grupului țintă, aparținând domeniilor Științe Biomedicale, Științe 

Inginerești, Științe Economice, Sociologie, Geografie și Istorie beneficiază de formare 

aprofundată în domenii conexe cu scopul însușirii unor deprinderi specifice necesare în 

derularea activității profesionale. Tematica acestor cursuri a fost stabilită de cei 8 experți 

formatori competențe transversale din cadrul echipei proiectului SmartDoct, pornind de la 

recomandările Studiului privind nevoile de competențe transversale în sprijinul cercetării și 

inovării, derulat de echipa de cercetare și teme transversale din cadrul proiectului. Cursurile 

de competențe transversale se desfășoară în lunile mai-iunie. 

 

În paralel cu cursul de competențe transversale, de la începutul lunii mai doctoranzii și 

cercetătorii post-doctorat, din seria II a grupului țintă, aparținând domeniilor Științe 



 

Biomedicale, Științe Inginerești, Științe Economice, Sociologie, Geografie și Istorie  au 

oportunitatea să participe la activități de mentorat plan de afaceri cu scopul 

îmbunătățirii planurilor de afaceri pregătite pe parcursul cursurilor de competențe 

antreprenoriale. Tot în vederea aprofundării ideilor de afaceri, membri din Seria II a 

Grupului Țintă din cadrul proiectului, desfășoară în această eprioadă stagii de 

experiență practică la angajatori din domeniul de studiu. Activitatea de mentorat plan 

de afaceri este susținută de cei 9 experți mentori plan de afaceri din cadrul proiectului 

SmartDoct.  

 
 

 

 

Valoare totală a proiectului: 6.436.627,61 lei, din care: 

- Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei 

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni) 

Codul proiectului: 123008 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

 

Contact: Manager de proiect  - Prof. univ. dr. habil. HATOS Adrian,                                                                   
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, 
http://smartdoct.uoradea.ro/ 

 
 


