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Cursuri de competențe transversale de  

Manager de proiect și Manager de inovare 

destinate doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat  
din grupul țintă al proiectului 

 

 „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și 

cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creș-

terea relevanței cercetării și inovării  

în contextul economiei regionale” 

 
 

Universitatea din Oradea anunţă demararea cursurilor de competențe transversale de 

Manager de proiect, respectiv Manager de inovare, destinate doctoranzilor/cercetătorilor 

postdoctorat din grupul ţintă al 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 de Manager de proiect și Manager de inovare sunt cursuri complementare pregătirii 

doctorale și postdoctorale și vizează dezvoltarea unor competenţe transversale în sprijinul cer-

cetării şi inovării, în special în sectoarele economice cu potenţial competitiv şi domeniile de 

specializare inteligentă. Tematica a fost stabilită astfel încât să răspundă competențelor speci-

fice Standardului Ocupațional Manager de proiect (Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea 

cerinţelor de management integrat al proiectului, Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiec-

tului, Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, Realizarea 

procedurilor de achiziţii pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul echipei de 

proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calităţii proiectului), 

respectiv competențelor specifice Standardului Ocupațional Manager de inovare (Elaborarea 

strategiei de inovare a firmei, Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al 

firmei, Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei, Coordonarea culegerii de idei creative, 

Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare, Elaborarea metodelor de 

valorificare a capitalului intelectual al firmei, Evaluarea procesului de inovare, Asigurarea 



 

continuităţii procesului de inovare). Suplimentar, o atenție specială va fi acordată oportunități-

lor de finanțare a proiectelor în cadrul cursului Manager de proiect, respectiv proprietății inte-

lectuale 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 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. 

 

La cursurile de Manager de proiect și Manager de inovare vor participa 44 de doctoranzi și 

cercetători postdoctorat, membri ai grupului țintă al proiectului din seria I și seria II, care nu au 

finalizat studiile doctorale sau cercetarea postdoctorală, aparținând domeniilor de doctorat: Ști-

ințe Biomedicale, Științe Inginerești, Științe Economice, Sociologie, Geografie și Istorie. Cele 

două cursuri se vor desfășura în paralel începând cu a doua săptămână din luna iunie 2022, în 

perioada iunie-octombrie 2022. Fiecare curs va avea o durată de 28 de ore (14 ore componenta 

teoretică și 14 ore componenta practică). Cursurile vor fi susținute de 4 experți formatori din 

cadrul Facultății de Științe Economice. Orarul și componența grupelor sunt postate pe site-ul 

proiectului: https://smartdoct.uoradea.ro/. Suportul de curs este postat pe platforma e-learning: 

https://e.uoradea.ro/. 

 

 
 

 

 

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.uora-
dea.ro/ 
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