UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEII
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007 - 2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 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” – ID 61104
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104

INSTRUCŢIUNI
PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ
BURSELE NEC-POSDRU
în cadrul NEW EUROPE COLLEGE
începând cu 1 martie 2011
Dosarul de concurs se trimite atât în format tipărit, pe adresa: New Europe College, str.
Plantelor 21, 023971 Bucureşti, cât și în format electronic, pe adresele
postdoc61104@acad.ro (adresa de mail a proiectului) şi applications@nec.ro (adresa de
mail a Partenerului 7). Formularele trimise prin e-mail trebuie să conţină la rubrica Subject
următoarele cuvinte: „Burse NEC-POSDRU”.

Un dosar de candidatură complet conţine:
o fotografie recentă;
formularul completat în limba română și într-o limbă de circulație;
minimum 2 scrisori de recomandare (în germană, engleză sau franceză) scrise în mod
expres pentru a susţine candidatura dumneavoastră pentru bursa NEC-POSDRU în
cadrul „New Europe College”. Acestea trebuie trimise prin poştă, pe adresa NEC, de
către persoana care vă recomandă;
Copii legalizate ale diplomelor de licenţă, de masterat (pentru candidaţii înscrişi la
doctorat după 1999), de doctorat (sau a ordinului ministrului);
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Copii după premii, distincţii, adeverinţe şi alte materiale considerate relevante de către
solicitantă/ solicitant şi invocate de către ea/ el în cadrul dosarului de candidatură.
Candidaţii pot depune la dosar act/ adeverinţă/, certificat sau atestat de limbă (cu
validitate internaţională) sau diplomă de licenţă cu specializare în limba respectivă,
emis(ă) de către o instituţie recunoscută.
Adeverinţă/ adeverinţe pentru minimum 1 lună de stagiu de cercetare în străinătate
efectuată (dacă este cazul).
Un studiu relevant, ales de către candidat/ă, de preferință într-o limbă de circulație
internațională.
adeverinţă de la locul de muncă (dacă este cazul), din care să rezulte că instituţia în
care lucrează candidatul/candidata este de acord cu participarea acestuia/acesteia la
Programul de burse NEC-POSDRU și îi va asigura condiţiile pentru a îndeplini
obligaţia de bursier/bursieră: prezenţa la seminariile săptămânale și la manifestările
ştiinţifice organizate de NEC.
Pentru dosarul electronic, documentele anexate pe care candidatul/candidata le deține sub
formă tipărită trebuie scanate.
DOSARELE INCOMPLETE SAU CELE TRIMISE DUPĂ TERMENUL LIMITĂ
NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE
Termenul limită de primire a dosarelor de candidatură
este 1 octombrie 2010.

COMPLETAREA DOSARULUI
Formularul de candidatură poate fi descărcat de la adresa www.nec.ro
În completarea lui, vă rugăm să țineți seama de Setul de cerințe valabil pentru Partenerul
7, Colegiul Noua Europă. Formularul de candidatură se va completa în două versiuni: în
limba română și într-o limbă de circulație internațională. Se va folosi aceeaşi limbă străină
pentru toate rubricile formularului.
Răspundeţi cât mai complet la toate întrebările din formular.

Colegiul Noua Europă – Institut de Studii Avansate
Str. Plantelor 21, 023971 Bucureşti, Romania
Tel: (40-21) 307 99 10; 327 00 35
Fax: (40-21) 327 07 74
email: applications@nec.ro
www.nec.ro
2/3

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEII
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007 - 2013

OIPOSDRU

ACADEMIA ROMÂNĂ

Scrisorile de recomandare trebuie să fie scrise de cadre didactice/specialişti care cunosc
activitatea dumneavoastră ştiinţifică. Aceste scrisori trebuie concepute în mod expres pentru
a susţine candidatura dumneavoastră la bursa NEC-POSDRU şi în sprijinul proiectului pe
care îl propuneţi. Scrisorile se vor trimite de către persoana care vă recomandă direct pe
adresa NEC. Nu se acceptă scrisori de recomandare nedatate sau care vă recomandă
pentru alte programe.
Scrisorile de recomandare trebuie scrise în una dintre următoarele trei limbi străine:
germană, engleză sau franceză.
Pentru siguranţă, scrisorile de recomandare pot fi trimise în prealabil prin fax la nr. (+4) 021
327 07 74 sau prin e-mail la adresa applications@nec.ro, dar nu vor fi luate în considerare
decât originalele.
PRESELECŢIE ŞI SELECŢIE FINALĂ
Dosarele de candidatură vor fi analizate de o comisie de specialişti români şi străini.
Rezultatul preselecţiei va fi cunoscut după 5 decembrie 2010. Dacă dosarul va fi selectat
pentru faza următoare, veţi fi invitat/ă la un interviu, care va avea loc în intervalul 10-15
ianuarie 2011, la sediul NEC, la o dată are va fi anunțată cu prilejul invitării la interviu.
Interviul va avea loc în limba străină aleasă de candidat/ă; în cursul interviului poate fi testată
și cunoașterea altor limbi menționate ca fiind cunoscute de candidat/ă în dosarul de
candidatură. Varianta interviului telefonic este exclusă.
Dat fiind că procesul de selecţie poate impune contactarea dumneavoastră de urgenţă, vă
rugăm să ne comunicaţi cu promptitudine orice schimbare de coordonate - adresă poştală
sau de e-mail, număr de telefon sau de fax - chiar dacă este vorba de o schimbare
temporară.

New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucureşti
Tel. (021) 307 99 10, Fax: (021) 327 07 74, E-mail: applications@nec.ro
Pagină web pentru formulare: www.nec.ro
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