
                     

Proiect finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 

Titlul proiectului:  ”Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University Research” 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca desfășoară în parteneriat cu Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (UMF Cluj), University of Iceland din Reykjavik, Islanda și 

University of Oslo, Norvegia, proiectul cu titlul ”Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in 

Biomedical University Research – FLOW”, Contract de finantare nr. 21–COP–0034 nr. 4321/18.02.2022, proiect care își 

propune dezvoltarea abilităților practice și de cercetare ale grupului țintă în domeniul medicinei translationale, în special a 

citometriei în flux și care se va desfășura pe o perioadă de 2 ani (1 martie 2022- 30 septembrie 2023). 

Proiectul susține cercetarea științifică prin acordarea pentru studenți și/sau doctoranzi ai Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a 10 burse în cuantum de 820 euro/participant la University of Iceland din 

Reykjavik, Islanda și 10 burse în cuantum 565 euro/participant la University of Oslo, Norvegia. Bursele sunt sume forfetare 

care includ subzistența pe o perioadă de 5 zile și cheltuielile de deplasare. 

IMPORTANT: Studenții/doctoranzii aplicanți trebuie să participe la ambele stagii de mobilitate (Islanda și Norvegia). 

Pe lîngă aceste stagii de mobilitate, proiectul mai oferă 10 de locuri fără finanțare (participare la activitățile online), 

oferite de către universitățile partenere în proiect. Aplicanții pentru mobilitățile online nu sunt condiționați de participarea în 

stagiile de mobilitate onsite. 

 

Selecția studenților și a doctoranzilor se va face pe baza unui concurs de selecție, prin trimiterea de către candidat a 

dosarului de concurs, în format electronic, conform calendarului de selecție, la adresa de email: 

mihai.cenariu@usamvcluj.ro 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

 

- Formular de înscriere (Anexa I ); 

- Curriculum vitae în format european (datat și semnat), completat cu lista publicațiilor sau participărilor la 

manifestări știintifice cu tematică similară sau apropiată proiectului; 

- Participarea la congrese studențești, afilierea la un Cerc Stiintific Studentesc; 

- Scrisoare de motivație (maxim 1 pagină); 

- Declarație pe propria răspundere, în cazul apartenenței la minorități etnice; 

- Copie carte de identitate; 

- Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR, Anexa II); 

- Adeverință de student la Facultatea de Medicină Veterinară USAMV Cluj-Napoca sau adeverință doctorand 

USAMV Cluj-Napoca. 

 

Aplicațiile (cu dosare complete) vor fi evaluate conform criteriilor de selecție, cu un plus oferit de performanțele 

universitare și scrisoarea de motivație.  

 

Calendarul depunerii și analizei aplicațiilor este următorul: 

 

Activitate Perioada 

Depunerea aplicațiilor pe adresa de e-mail mihai.cenariu@usamvcluj.ro 21.09.2022-07.10.2022 

 

Analiza dosarelor si afisarea rezultatelor partiale 10.10.2022 

Depunerea contestațiilor 11.10.2022 

Analiza contestațiilor 12.10.2022 

Afișarea rezultatelor finale 13.10.2022 
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