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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

Colegiul Noua Europă – Institut de studii avansate
anunţă deschiderea competiţiei pentru bursele post-doctorale cu tema-cadru Ideologii şi
curente de gândire în secolul XX şi rădăcinile lor istorice, pentru perioada 2010-2012. Bursele
vor începe la data de 1 martie 2011.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- Bursele post-doctorale NEC-POSDRU se adresează cercetătorilor/ universitarilor români din
domeniile ştiinţelor umaniste şi sociale care au obţinut titlul de doctor începând cu 1999, în cadrul
unei instituţii din ţară sau din străinătate. Bursele vor fi acordate pe o perioadă de 18 luni sau 12 luni
(dintre care 4 luni şi respectiv 3 luni de stagiu de cercetare într-una dintre ţările membre ale UE);
- Nu sunt eligibili doctoranzii care beneficiază deja de o bursă POSDRU finanţată de Fondul Social
European;
- Se cere o foarte bună cunoaştere a cel puţin două dintre limbile străine de circulaţie internaţională.
O bună cunoaştere a limbii engleze este dezirabilă.
Cuantumul lunar al bursei este de 4.000 RON neimpozabili, la care se adaugă echivalentul în RON a
până la 500 Euro lunar pentru stagiul de cercetare în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene.
Prin profilul său, Colegiul Noua Europă pune accentul asupra dezbaterilor inter- şi trans-disciplinare.
Se încurajează proiectele care permit această deschidere, fără a pierde din rigoarea disciplinară.
Pentru detalii privind regulamentul de concurs și alcătuirea dosarului de concurs, vă rugăm să
consultați adresele www.nec.ro, sau www.postdocssu.acad.ro
Formularul de candidatură poate fi descărcat de pe adresa www.nec.ro. În completarea formularului
vă rugăm să vă ghidați după Setul de cerințe valabil pentru Partenerul 7, Colegiul Noua Europă.
Perioada de depunere a dosarului complet: 20 septembrie - 1 octombrie 2010. Nu se acceptă
dosare care sosesc după această dată.
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”.
Candidaţii ale căror dosare vor fi selectate (etapa 1) se vor prezenta la interviu. Data acestuia va fi
comunicată ulterior.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. (021) 307 99 10 – între orele 10-17 ale fiecărei zile
lucrătoare– și prin e-mail, la adresa: applications@nec.ro
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