LANSAREA PROIECTELOR COMUNE ÎN CADRUL ACORDULUI DE COLABORARE
ŞTIINŢIFICĂ DINTRE ACADEMIA ROMÂNĂ
ŞI ACADEMIA POLONĂ DE ŞTIINŢE
PENTRU PERIOADA 2023-2025
Vă informăm că, în perioada 18 iulie – 18 octombrie 2022, cercetătorii români sunt invitaţi să
depună la Academia Română, Direcția Cancelarie și Relații Externe, dosare conținând cereri de
propuneri de proiecte în parteneriat cu cercetători din Polonia – Academia Polonă de Ştiinţe. Tot
în această perioadă, cercetătorii polonezi sunt invitaţi să depună propuneri de proiecte comune de
cercetare cu cercetători români, la Academia Polonă de Ştiinţe.
Condiţiile de derulare ale acordului:
1. Schimbul de cercetători din partea Academiei Române şi a Academiei Polone de Ştiinţe se
va desfăşura în cadrul proiectelor de cercetare în parteneriat, selecţionate şi aprobate atât
de Academia Română cât şi de Academia Polonă de Ştiinţe;
2. Volumul de schimb al întregului acord este de 50 de săptămâni pe an. Săptămânile
neutilizate într-un an nu pot fi reportate în anul următor;
3. Toate schimburile de cercetători vor avea loc până la data de 30 noiembrie a fiecărui an
calendaristic.
Lista cu proiectele aprobate va face obiectul Anexei 1 la Protocolul de colaborare 2023 – 2025.
Proiectele se vor depune la Academia Română, Direcția Cancelarie și Relaţii Externe, termenul
limită de predare a proiectelor fiind 18 octombrie 2022.
Documentele necesare pentru înaintarea fiecărei propuneri sunt:
 scrisoare din partea institutului, semnată de directorului institutului;
 formularul ataşat completat corect în limba engleză;
 CV-ul responsabilului român care să cuprindă şi lista publicaţiilor sale;
 CV-ul responsabilului din Polonia care să cuprindă şi lista publicaţiilor sale;
 CV-urile tuturor colaboratorilor români şi polonezi;
 acordul scris al partenerului din Polonia privind realizarea proiectului;
 în cazul în care se doreşte prelungirea unui proiect în derulare, se va prezenta un referat în
acest sens.
Coordonatorul privind colaborarea cu Academia Polonă de Ştiinţe: Anca-Mariana Pegulescu,
Direcția Cancelarie și Relaţii Externe, tel: 021.312.52.24/128, email: anca.pegulescu@acad.ro.

