Academia Român!

Investe!te în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
AXA PRIORITAR# 1 Educa!ia "i formarea profesional# în sprijinul cre"terii economice "i dezvolt#rii societ#!ii bazate pe
cunoa"tere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN$IE 1.5 Programe doctorale "i postdoctorale în sprijinul cercet#rii
Titlul proiectului: $tiin!ele socio-umaniste în contextul evolu!iei globalizate – dezvoltarea "i implementarea programului de studii
"i cercetare postdoctorale. Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104

Institutul de Istorie a Religiilor
al Academiei Române
anun!"
deschiderea competi!iei pentru
bursele post-doctorale „Mircea Eliade” cu tema

Religii, istorie #i societate în Europa #i Asia
pentru intervalul academic 2010-2012
Condi!ii de candidatur" :
1. Proiectul de cercetare va fi redactat în român% !i într-o limb% de circula"ie, va avea 10-15.000
semne cu spa"ii, !i va datat !i semnat olograf.
2. Un CV format Euro Pass, cu fotografie, semnat pe fiecare pagin%.
3. Lista detaliat% de publica"ii !i activit%"i (prelegeri, conferin"e, stagii de cercetare etc.). Lista se
dateaz% !i semneaz% olograf.
4. Lista limbilor de specialitate (în func"ie de tematica aleas%) st%pânite de c%tre candidat, cu
precizarea gradului de cunoa!tere al acestora. Lista se dateaz% !i se semneaz% olograf.
5. Declara"ie pe proprie r%spundere c% proiectul de cercetare nu a mai fost finan"at din alt% surs%,
sau nu este finan"at în paralel. Dubla finan"are duce la excluderea automat% din competi"ie. Dac%
totu!i proiectul propus a beneficiat de o finan"are par"ial% sau integral% anterioar%, candidatul
trebuie s% depun% o justificare (maximum 2.000 semne cu spa"ii) privind necesitatea continu%rii
cercet%rii pe aceast% tem%.
6. Copii legalizate dup% diplomele de licen"%, de masterat !i de doctorat.
7. Copii dup% premii, distinc"ii, adeverin"e !i alte materiale considerate relevante de c%tre candidat.
8. Document care s% ateste efectuarea unui stagiu de cercetare în str%in%tate de minimum 1 lun%
(dac% este cazul).
9. Dou% recomand%ri ale unor cercet%tori consacra"i din domeniu. Recomand%rile se trimit de c%tre
semnatari prin po!ta electronic% (scanate) sau prin po!t% rapid% pe adresa Institutului de Istorie a
Religiilor.
10. Patru lucr%ri: un exemplar în format electronic al tezei de doctorat !i trei titluri considerante
reprezentative, în original sau în copie.
* Documentele solicitate la punctele 1-5 se depun în limba român% #i într-o limb% de circula"ie.

