
 

 

 

 

   

          

 

Informații de Bază 

Programul Austriac de Parteneriat în domeniul Învățământului Superior și Cercetării pentru Dezvoltare  

- APPEAR este un program ce aparține Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) și are drept scop 

implementarea strategiei sale în procesul de susținere a învățământului superior și cercetării pentru 
dezvoltare la un nivel instituțional academic în țările și regiunile prioritare sudice ale ADC precum și în 

trei țări prioritare din Caucazul de Sud și Regiunea Mării Negre. 
 

Obiectiv 

Obiectivul general este consolidarea capacităților în învățământul superior, cercetarea și 
managementul în țările abordate, prin parteneriate academice cu instituțiile austriece de învățământ 

superior și burse de Masterat și Doctorat care au menirea de a contribui la o diminuare efectivă și 
durabilă a sărăciei. 

 

Tematica programului 

Consolidarea capacităților instituționale în învățământul superior și în cercetarea pentru dezvoltare: 

 

 Alimentarea cu apă și  salubritate, dezvoltare rurală, energie durabilă, resurse naturale și de 
mediu; abordarea Nexus în acest domeniu (apă – energie – securitatea alimentară) este 

binevenită 

 Dezvoltarea sectorului privat 

 Reducerea sărăciei, consolidarea păcii și prevenirea conflictelor, guvernare și drepturile 
omului, egalitatea de gen  

 Consolidarea abilităților din domeniul științelor sociale ca un instrument de analiză sistematică 
a factorilor ce cauzează sărăcia și de a întări capacitățile cercetării din domeniul științelor 

sociale  

 

Țările eligibile  

 Etiopia, Uganda, Kenya 

 Mozambicul 

 Republica Capului Verde, Burkina Faso, Senegal 

 Nicaragua, El Salvador, Guatemala 

 Bhutan, Nepal 

 Teritoriile Palestiniene 

 Georgia, Armenia, Republica Moldova  

Componente 

1. Parteneriate Academice 

Finanțare Pregătitoare 
2. Burse de Masterat și Doctorat 

 

Finanțare Pregătitoare / Parteneriate Academice  

Obiectivul de bază al parteneriatului academic este întărirea capacităților universităților și a instituțiilor 

academice de învățământ superior, cercetării și managementului din țările abordate. Pentru a reuni 
chestiunile științifice cu necesitățile și imperativele specifice ale țărilor eligibile, partenerii trebuie să 

integreze o abordare de dezvoltare în proiectarea teoretică, metodologică și empirică a activităților 
propuse. Aspectele legate de dezvoltare precum și întrebările cercetării orientate spre dezvoltare, ce 
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țin de tematica programului vor fi reunite cu cerințele educaționale și instituționale pentru a 
îmbunătăți capacitățile de cercetare precum și abilitățile de management. Proprietatea trebuie să fie 

bine echilibrată între partenerii implicați, iar dimensiunea egalității de genul trebuie să fie integrată în 

designul proiectului în mod sistematic. 
 

Activități posibile 
 

În domeniul învățământului superior și cercetării 
 

 Dezvoltarea curriculară și a materialului didactic (de ex. conținut inovativ) 

 Asigurarea standardelor de calitate în predare, metodologie și cercetare precum și 

îmbunătățirea capacităților de management academic 

 Măsuri de instruire pentru personalul academic  

 Dezvoltarea programelor comune de studiu cu diplome comune 

 Schimb de personal didactic, de cercetare sau management (între instituțiile Austriece și 

instituțiile din țările abordate) 

 Schimb de studenți pe termen scurt (între instituțiile de cercetare din țările eligibile)  

 Partenerii pregătesc în comun cererile de aplicare la programe specifice internaționale sau 

comunitare. 

 Dezvoltarea strategiilor de cofinanțare în calitate de contribuție la parteneriatele durabile 

 Proiectele de cercetare aplicate și întemeiate pe cerere, bazate pe necesitățile instituționale și 

cele ale societății din țările eligibile 

 Dezvoltarea proiectelor de cercetare și diseminarea rezultatelor și constatărilor în colaborare 

cu ONG-urile, ca o contribuție la reducerea sărăciei și reabilitarea grupurilor sociale 

marginalizate din țările abordate 

 
 

În domeniul capacităților de management 
 

 Consultanță în aspecte ce țin de reformă, planificare și organizare a sistemului de învățământ, 
științific și de cercetare 

 Susținere pentru dezvoltarea calității de management și administrare (de exemplu, 
dezvoltarea organizațională, elaborarea unui plan de afaceri, transparență, creare/dezvoltare 

de echipă, auto-evaluare instituțională, proceduri de angajare, scriere de propuneri, stabilirea 
oficiilor internaționale, etc.) 

 Susținere pentru îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor partenere în țările respective 

 Întărirea capacității de prestare a serviciilor (consultanțe, servicii de extensiune, etc.) 

 Consultări în management, integrare în rețelele locale sau regionale 
 

 
Cerințe privind conținutul parteneriatelor 

 

 Abordarea bazată pe cerere: Activitățile propuse se bazează pe necesitățile instituționale și 
societale din țările abordate 

 Relevanța parteneriatului și a tezei de Masterat și Doctorat pentru dezvoltare în țara 
parteneră în relație cu tematica programului 

 Alinierea cu strategiile naționale/regionale de dezvoltare ale țărilor și regiunilor respective 

 Dimensiunea egalității de gen este integrată sistematic în designul proiectului  

 Alinierea cu strategia de țară a ADC respectivă este considerată o plusvaloare 

 Integrarea persoanelor cu dizabilități este considerată o plusvaloare 

 Expertiza profesională și interesul stabilit în relație cu tematica și activitățile de dezvoltare a 
capacităților din cadrul parteneriatului planificat 

 Abordări participatorii și proprietate bine-echilibrată între parteneri 

 Orientare spre rezultat și durabilitate  
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 Scrisoarea de motivație din partea top managementului instituțiilor partenere 
 

a) Finanțarea pregătitoare pentru elaborarea unei propuneri de Parteneriat Academic 
 

Max. EUR 15.000 pentru o perioadă de cinci luni  
 

Această sumă deplină va fi acordată în formă de grant dacă se va prezenta o propunere completă din 
punct de vedere formal, pentru un Parteneriat Academic APPEAR, precum și un raport financiar 

corect. Dacă pe parcursul Finanțării Pregătitoare implementarea unui Parteneriat Academic nu este 

percepută ca fiind una favorabilă, atunci trebuie să fie prezentat un raport final care efectuează o 
examinare substanțială a cauzelor de ne-prezentare a unei propuneri  complete de proiect. Mai mult 

decât atât, doar cel mult o jumătate din bugetul aprobat va fi acordat. În orice caz, un raport financiar 
trebuie să fie prezentat în scopul calculării cheltuielilor. 

 

b) Parteneriatul Academic  
 

2 instituții partenere:   EUR 50.000 – max. 90.000 anual 
Mai mult de 2 instituții partenere:  EUR 50.000 – max. 130.000 anual 

 

Finanțarea Parteneriatului Academic pe o perioada de cel mult patru ani 
 

Costurile finanțate 

 Costuri de personal (salarii) pentru sarcini academice și administrative  

 Costuri de deplasare și de trai 

 Utilaje și materiale (nu se aplică Finanțării Pregătitoare) 

 Diseminarea (nu se aplică Finanțării Pregătitoare) 

 Alte costuri (de ex. costuri de audit extern) 

 Cheltuieli de regie (cel mult zece procente din costurile totale ale Parteneriatului Academic și 
două procente din costurile totale ale Finanțării Pregătitoare) 

 

Prezentarea / coordonarea proiectului 

 
Instituțiile de învățământ superior în țările eligibile sau în Austria 

 
 

 

Burse de Masterat și Doctorat 
 

Obiectivul este creșterea nivelului de calificare a personalului didactic din țările abordate, ceea ce va 
contribui la îmbunătățirea predării, cercetării și managementului în cadrul instituțiilor lor. Studenții și 

profesioniștii din țările eligibile își finisează studiile de Masterat și Doctorat la una dintre universitățile 

Austriece.  
Cel puțin șaptezeci de procente din burse trebuie să fie acordate studenților de Masterat și Doctorat, 

care au legătură cu vreun parteneriat APPEAR existent. Cel puțin jumătate din bursele individuale 
trebuie să fie acordate solicitanților de gen feminin. 

 
Există două tipuri de burse APPEAR:  

- Burse de Masterat și Doctorat care au legătură cu vreun parteneriat APPEAR existent. 

- Doar burse de Doctorat care sunt individuale, adică nu au legătură cu vreun parteneriat APPEAR 
existent. 
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Cerințe 
 

 Solicitantul este nominalizat de către instituția sa. Instituția confirmă faptul că necesitatea 

individuală de educație academică converge cu necesitățile specifice ale instituției, dar și cele 

de dezvoltare ale țării sale de baștină (de ex. în cadrul planului de management al instituției 

de învățământ superior) și că solicitantul este angajat și va fi reangajat de către instituție. 

 Solicitantul își confirmă intenția de a se întoarce în țara de baștină după finalizarea studiilor și 

va îndeplini o sarcină relevantă, ce ține de dezvoltare. 

 Dacă proiectul de studii are legătură cu un parteneriat APPEAR existent, coordonatorul descrie 

modul în care proiectul de studiu va contribui la implementarea parteneriatului. 

 Confirmare din partea conducătorului științific Austriac  

 

 

Costurile finanțate 

 

Studiile de Masterat:  EUR 960,- pe lună (în medie 24 luni) 
Studiile de Doctorat:  EUR 1.050,- pe lună (în medie 36 luni) 

 
Costurile de deplasare (inclusiv studiile în teren în țara de baștină) și granturi adiționale (de exemplu, 

cursurile de limbă germană, participarea la conferințe, costuri de imprimare) 
 

 

 
Contacte și Informație 

 
Oficiul APPEAR  

În cadrul Agenției Austriece pentru Cooperarea Internațională în Educație și Cercetare (OeAD) 

Ebendorferstrasse 7 
1010 Vienna  /  Austria 

E-mail: appear@oead.at 
Web: www.appear.at  

 
Informație detaliată, formulare de aplicare și documente pot fi găsite la adresă web 

www.appear.at/application 
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