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Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare cu modificările și completările
ulterioare
Codul de etică și deontologie profesională a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureș
Codul drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu Mureș

METODOLOGIE PRIVIND ACCESUL ȘI
PROMOVAREA ÎN CADRUL JUNIOR
RESEARCHER ACADEMY

Methodology on access and promotion within Junior Researcher Academy

Cod regulament: UMFST-REG-105
Ediţia 01
Întocmit:

Conf dr. Olah Peter

Data: 10. septembrie 2020

Prorector Cercetare Științifică și Inovare

Aprobat:

Consiliul de administrație

Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

Data: 21. septembrie 2020

22 septembrie 2020

Cod: UMFST-REG-105 Ediţia 01
Nr. anexe: 02
Pagina: 2 din 6

Capitolul I. Dispoziții generale/Scopul metodologiei
Art. 1. Prezenta metodologie stabilește modalitatea de înrolare a studenților din ciclul de licență și
de masterat în categoria Junior Researcher (denumiți în continuare JR) – Entry level și criteriile de
promovare în categoriile Junior Researcher – Involved level, respectiv Junior Researcher – Dedicated
level în cadrul Junior Researcher Academy (MAPJRA);

Capitolul II. Domeniul de aplicare
Art. 2. Metodologia se aplică în cadrul Junior Researcher Academy. Metodologia este disponibilă
studenților de la ciclul de licență și de masterat din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.

Capitolul III. Înrolarea în cadrul JRA – obținerea calității de Junior
Researcher – Entry level
Art. 3. Pentru a deveni membri JRA și a obține calitatea de JR – Entry level, studenții din ciclul
de licență și de masterat vor trimite pe adresa de e-mail jra@umfst.ro următoarele documente:
- Cerere de înrolare în cadrul Junior Researcher Academy, conform modelului din Anexa 01;
- Adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student / masterand în anul universitar
în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui
număr insuficient de credite pentru promovare.
Documentele semnate și scanate se vor transmite prin e-mail în perioada octombrie-noiembrie a fiecărui
an. Rezultatul privind aprobarea sau respingerea cererii va fi trimis prin e-mail candidatului în termen de 10
zile lucrătoare de la data primirii acesteia.
Art. 4. JR – Entry level vor efectua un stagiu de minim un an universitar, pe parcursul căruia vor
participa la activitățile organizate de JRA pentru acest nivel, inclusiv cursuri de formare care vor viza
acumularea de cunoștințe și dezvoltarea de abilități care să faciliteze construirea unei viitoare cariere în
domeniul cercetării.

Capitolul IV. Promovarea la calitatea de Junior Researcher – Involved level
Art. 5. Devin eligibili pentru promovarea la calitatea de JR – Involved level membri JRA care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
- au efectuat un stagiu de cel puțin un an universitar în calitate de JR – Entry level;
- au participat la cel puțin trei cursuri de formare organizate de către JRA în cadrul activităților
destinate JR – Entry level.
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Art. 6. Pentru obținerea calității de JR – Involved level, membrii JRA care au calitatea de JR –
Entry level și îndeplinesc condițiile de la Art. 5 vor trimite pe adresa de e-mail jra@umfst.ro următoarele
documente (semnate și scanate):
- Scrisoare de intenție redactată în limba engleză, conform modelului din Anexa 02;
- Adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student / masterand în anul universitar
în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui
număr insuficient de credite pentru promovare.
Art. 7. Selecția pentru promovarea la nivelul Involved are loc în luna octombrie a fiecărui an.
Calendarul de selecție se va anunța prin afișare pe site-ul UMFST, secțiunea JRA – Involved level.
Art. 8. Dosarele candidaților înscriși vor fi evaluate de către o comisie de selecție formată din 3
membri: un prorector al universității, un secretar academic din cadrul Prorectoratului Științific și coordonatorul
JRA. Candidații declarați admiși în urma evaluării vor participa la un interviu cu comisia de selecție. Lista
candidaților admiși pentru interviu și lista candidaților care au dobândit calitatea de JR – Involved level se vor
publica pe site-ul universității la secțiunea JRA – Involved level.
Art. 9. JR – Involved level vor efectua un stagiu de minim un an universitar, pe parcursul căruia
vor participa la activitățile organizate de JRA pentru acest nivel.

Capitolul V. Promovarea la calitatea de Junior Researcher – Dedicated level
Art. 10. Devin eligibili pentru promovarea la calitatea de JR – Dedicated level membri JRA care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
-

au efectuat un stagiu de cel puțin un an universitar în calitate de JR – Involved level;

-

au implementat cu succes un „Grant de Inițiere” în cercetare acordat în cadrul competițiilor
interne ale JRA.

Art. 11. Pentru obținerea calității de JR – Dedicated level, membrii JRA care au calitatea de JR –
Involved level și îndeplinesc condițiile de la Art. 10 vor trimite pe adresa de email jra@umfst.ro următoarele
documente (semnate și scanate):
- o scrisoare de intenție redactată în limba engleză, conform modelului din Anexa 02;
- o scrisoare de recomandare de la tutorele din cadrul laboratorului/centrului de cercetare în care
urmează să își desfășoare activitatea candidatul.
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- adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student / masterand în anul universitar
în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui
număr insuficient de credite pentru promovare.
Art. 12. Selecția pentru promovarea la nivelul Dedicated are loc în luna februarie a fiecărui an.
Calendarul de selecție se va anunța prin afișare pe site-ul UMFST, secțiunea JRA – Dedicated level.
Art. 13. Dosarele candidaților înscriși vor fi evaluate de către o comisie de selecție formată din 3
membri: un prorector al universității, un secretar academic din cadrul Prorectoratului Științific și coordonatorul
JRA. Candidații declarați admiși în urma evaluării vor participa la un interviu cu comisia de selecție. Lista
candidaților admiși pentru interviu și lista candidaților care au dobândit calitatea de JR – Dedicated level se
vor publica pe site-ul universității la secțiunea JRA – Dedicated level.

Capitolul VI. Alte prevederi
Art. 14. UCSDT/JRA poate face modificări la prezenta metodologie pe baza noilor nevoi
identificate sau ca urmare a modificării cadrului legislativ specific.
Consiliul de administrație al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu Mureș a aprobat prezenta metodologie în data de 21. septembrie 2020, și intră în vigoare
la data de 22 septembrie 2020.

Anexe
Anexa 01: Cerere de înrolare în cadrul Junior Researcher Academy UMFST-REG-105-F01-Ed.01
Anexa 02: Motivation letter UMFST-REG-105-F02-Ed.01
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Anexa 01: UMFST-REG-105-F01-Ed.01
Cerere de înrolare în cadrul Junior Researcher Academy
APROBAT
Prorector Cercetare Științifică și Inovare
_________________________
AVIZAT
Coordonator JRA ___________________
Nume și prenume: ________________________________________________________
Facultatea: ______________________________________________________________
Programul de studii/Domeniul/Specializarea: ___________________________________
Studii universitare de licență/master: __________________________________________
Buget/taxă: ______________________________________________________________
Media pe ultimul an: _______________________________________________________
An de studiu: ____________________________________________________________
Adresă: ________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
Adresă de e-mail: ________________________________________________________
Motivarea: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Aria de expertiză: _________________________________________________________
Târgu Mureş,
Data:

Semnătura,
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Anexa 02: UMFST-REG-105-F02-Ed.01

Ref to: Junior Researcher – Involved/Dedicated level

Name/first name

UMFST G.E. Palade Tg. Mureș

Address, phone, e-mail

Junior Researcher Academy

Motivation letter (max. 2 pages)

Dear Sir or Madam,

1) Candidate profile
2) Motivation
3) Skills and experience
4) Career development plan

Târgu Mureş, date

Signature,

