
 
ACADEMIA ROMÂNĂ 

 

organizează competiţie/selecţie 

pentru Burse doctorale şi postdoctorale prin 

Proiectul „Cultura română şi modele culturale europene:  

cercetare, sincronizare, durabilitate” 

 

Academia Română, anunţă lansarea concursului de burse doctorale şi postdoctorale în cadrul proiectului 
„Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” - ID 136077, finanţat 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de 
Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. 

Sunt scoase la concurs: 

• 80 de burse doctorale pentru doctoranzi înmatriculaţi la doctorat în anii 2011-2012, 2012-2013 
sau 2013-2014 (respectiv în anii I-III de pregătire doctorală), care nu au beneficiat anterior de 
sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5; durata 
bursei este de maximum 16 luni, cu un cuantum al bursei de 1.800 lei/lună; 

• 60 de burse pentru cercetare postdoctorală; aplicanţii trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor, 
obţinut în România sau în străinătate (cu diploma recunoscută în România), cu cel mult 5 ani 
înainte de admiterea în programul postdoctoral şi care nu au beneficiat anterior de sprijin 
financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5; durata 
bursei este de maximum 16 luni, cu un cuantum al bursei de 3.700 lei/lună. 

Domeniile pentru care se pot depune aplicaţii sunt din aria ştiinţelor socio-economice si umaniste, 
respectiv: „filologie-literatura”, „ştiinţe istorice si arheologie”, „filozofie, teologie, psihologie, pedagogie”, 
„arte, arhitectura si audiovizual”, „ştiinţa informaţiei”, „sociologia culturii”, „economia culturii”, „ştiinţe 
juridice”, „antropologie”, „etnografie si folclor”. 

Pentru înscrierea preliminară, în termen de 7 zile calendaristice (14 aprilie 2014), candidaţii vor transmite 
o scrisoare de intenţie la e-mail: secretariat@cesindcultura.acad.ro, în care vor specifica domeniul de 
interes. După primirea scrisorii de intenţie, vor fi transmise informaţii detaliate privind alcătuirea dosarului-
aplicaţiei pentru acordarea burselor.  

 

 

mailto:secretariat@cesindcultura.acad.ro�

	ACADEMIA ROMÂNĂ
	organizează competiţie/selecţie
	pentru Burse doctorale şi postdoctorale prin
	Proiectul „Cultura română şi modele culturale europene:
	cercetare, sincronizare, durabilitate”

