Academia Română

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
AXA PRIORITARĂ 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii
şi cercetare postdoctorale. Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104

Institutul de Istorie a Religiilor
al Academiei Române
anunţă
deschiderea competiţiei pentru
bursele post-doctorale „Mircea Eliade” cu tema

Religii, istorie şi societate în Europa şi Asia
pentru intervalul academic 2010-2012
Condiţii de candidatură :
1. Proiectul de cercetare va fi redactat în română şi într-o limbă de circulaţie, va avea 10-15.000
semne cu spaţii, şi va datat şi semnat olograf.
2. Un CV format Euro Pass, cu fotografie, semnat pe fiecare pagină.
3. Lista detaliată de publicaţii şi activităţi (prelegeri, conferinţe, stagii de cercetare etc.). Lista se
datează şi semnează olograf.
4. Lista limbilor de specialitate (în funcţie de tematica aleasă) stăpânite de către candidat, cu
precizarea gradului de cunoaştere al acestora. Lista se datează şi se semnează olograf.
5. Declaraţie pe proprie răspundere că proiectul de cercetare nu a mai fost finanţat din altă sursă,
sau nu este finanţat în paralel. Dubla finanţare duce la excluderea automată din competiţie. Dacă
totuşi proiectul propus a beneficiat de o finanţare parţială sau integrală anterioară, candidatul
trebuie să depună o justificare (maximum 2.000 semne cu spaţii) privind necesitatea continuării
cercetării pe această temă.
6. Copii legalizate după diplomele de licenţă, de masterat şi de doctorat.
7. Copii după premii, distincţii, adeverinţe şi alte materiale considerate relevante de către candidat.
8. Document care să ateste efectuarea unui stagiu de cercetare în străinătate de minimum 1 lună
(dacă este cazul).
9. Două recomandări ale unor cercetători consacraţi din domeniu. Recomandările se trimit de către
semnatari prin poşta electronică (scanate) sau prin poştă rapidă pe adresa Institutului de Istorie a
Religiilor.
10. Patru lucrări: un exemplar în format electronic al tezei de doctorat şi trei titluri considerante
reprezentative, în original sau în copie.
* Documentele solicitate la punctele 1-5 se depun în limba română şi într-o limbă de circulaţie.
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