
 

 
 

 
 
 
 
 

5 Mai 2022 
 

ANUNŢ PRELUNGIRE PROIECT  
 

„SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și 

cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru 

creșterea relevanței cercetării și inovarii  

în contextul economiei regionale” 

 
Universitatea din Oradea anunță aprobarea actului adițional ce prevede prelungirea 

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”. 

 

Noua dată de finalizare a proiectului este 15 octombrie 2022.  

 

În perioada următoare, membrii grupului țintă care nu au finalizat doctoratul sau lucrarea de 

cercetare postdoctorală vor beneficia de mentorat și monitorizare din partea coordonatorilor de 

domeniu de doctorat, precum și de sprijin financiar pentru publicarea articolelor științifice și 

participarea la conferințe internaționale. Membrii grupului țintă care nu au finalizat doctoratul 

sau lucrarea de cercetare postdoctorală au posibilitatea să finalizeze stagiul doctoral prin 

susținerea publică a tezei de doctorat/lucrării de post-doctorat până la termenul-limită 11 

noiembrie 2022. 

 

De asemenea, în perioada următoare, membrii grupului țintă vor participa la un nou curs de 

formare a competențelor transversale: Manager de proiect sau Manager de inovare, la alegere. 

Tematica acestor cursuri este stabilită astfel încât să răspundă compețentelor specifice standar-

dului ocupațional Manager de proiect, respectiv competențelor specifice standardului ocupațio-

nal Manager de inovare. Suplimentar, o atenție specială va fi acordată oportunităților de 

finanțare a proiectelor în cadrul cursului Manager de proiect, respectiv proprietății intelectuale 

în cadrul cursului Manager de inovare. Cursurile Manager de proiect și Manager de inovare 

vor fi aplicate, practice, vor viza elaborarea unui proiect, respectiv a unei strategii de inovare în 

legătură cu planul de afaceri elaborat în cadrul proiectului SmartDoct și/sau domeniul de cer-

cetare al doctorandului/cercetătorului postdoctorat, oferind soluții concrete de finanțare a ideii 

de proiect, respectiv pentru transpunerea în practică a strategiei de inovare. 

 



 

 

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

- Valoarea cofinanțării UE: 5.436.627,61 lei 

Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2019 - 18.12.2021 (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. 0259-432830, fax 0259-432789, e-

mail: ahatos@uoradea.ro, www.uoradea.ro 
 

 


