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ANUNŢ PUBLICARE GHID 

 
„Integrarea temelor orizontale și a temelor secundare ale Fondului Social 

European 2014-2020 în inițiativele antreprenoriale și cercetarea academică” 
 

„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 publicarea online a ghidului „Integrarea temelor 

orizontale și a temelor secundare ale Fondului Social European 2014-2020 în inițiativele 

antreprenoriale și cercetarea academică” elaborat 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”. 

 

Ghidul prezintă temele abordate în cadrul workshop-urilor proiectului cu privire la temele 

orizontale și cele secundare ale FSE 2014-2020: Cercetare, dezvoltare, inovare și 

antreprenoriat; Inovare socială și cercetarea universitară; Îmbunătățirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor în cercetarea științifică; 

Combaterea discriminării în viața academică; Promovarea dezvoltării durabile în 

învățământul superior și cercetarea academică. În cadrul workshop-urilor s-a urmărit 

familiarizarea participanților cu temele transversale în vederea integrării lor optime în planurile 

de afaceri realizate de către membrii grupului țintă. Ghidul prezintă fiecare temă abordată în 

cadrul workshop-urilor, adăugând o componentă privind contextul larg în care poate fi plasată 

tema respectivă, clarificări conceptuale, tipologii, aspecte teoretice și date relevante privind 

tema, respectiv o prezentare a aplicațiilor practice derulate în cadrul workshop-urilor și câteva 

dintre rezultatele obținute.  

 

Prin dezvoltarea competențelor din domeniul temelor orizontale ale FSE 2014-2020, ghidul își 

propune să contribuie la creșterea șanselor de încheiere cu succes a stagiilor doctorale și 

postdoctorale, dar și la creșterea ratei de angajabilitate prin antreprenoriat, adăugând focus pe 



 

aspecte precum inovarea socială, dezvoltarea durabilă, cercetare-inovare și dezvoltare și non-

discriminare în inițiativele de afaceri.  
 

Ghidul a fost elaborat de către experții cercetare și teme transversale implicați în organizarea și 

derularea workshop-urilor derulate în cadrul proiectului SmartDoct și este publicat pe site-ul 

proiectului: http://smartdoct.uoradea.ro/images/gallery/resurse/1625639571_GHID_final.pdf. 

 

  

 

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 
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