FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
de burse pentru stagii de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di
Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia
instituite prin H.G. 101/2002, cu modificările ulterioare
pentru anul 2018
A.

Date personale

Numele, (numele înainte de căsătorie), iniţiala tatălui, prenume
Data şi locul naşterii

fotografie

Codul numeric personal
Cetăţenia

B.I. / C.I seria …...… nr. ……….………… eliberat/ă de …………………………….. la
data .…………………..

Domiciliul stabil (din B.I. sau C.I.)
Domiciliul actual

Tel:

B.
1.

Mobil:

E-mail:

Bursa solicitată
Calitatea candidatului şi instituţia de unde provine din România:
masterand /cursant la studii aprofundate, la zi,
în anul universitar 2017-2018

Universitatea __________________________________
Facultatea _____________________________________

doctorand la instituţiile organizatoare de doctorat din
România în anul universitar 2017-2018

Instituţia
______________________________________________

doctor în ştiinţe / artă cu diplomă obţinută în ţară sau
străinătate

Instituţia de profil
______________________________________________

artist consacrat

Instituţia de profil
______________________________________________

cadru didactic titular în instituţiile de învăţământ de
stat sau particular acreditate din reţeaua M.E.N.

Instituţia de învăţământ
______________________________________________

cercetător în institute de cercetare din reţeaua M.E.N.

Instituţia de cercetare
______________________________________________

membru al Uniunii Artiştilor Plastici

Din anul _______________________________________
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2.

Tipul bursei solicitate şi durata stagiului solicitat
Stagiu de cercetare şi formare postuniversitară cu durata de .............................. luni/ani (minimum 2 luni,
maximum 2 ani)
Stagiu de cercetare şi formare postdoctorală cu durata de .................................. luni/ani (minimum 2 luni,
maximum 2 ani)

3.

Domeniul în care se solicită bursa (conform H.G. nr. 101/2002 modificat prin H.G. nr. 918/14.09.2011)

4.

Instituţia la care se solicită bursa
Accademia di Romania din Roma
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia

C.
1.

Studii
Studii universitare de licenţă

Universitatea
Adresa:
Facultatea
Specializarea
Data începerii studiilor

Data finalizării studiilor/data anticipată a finalizării

Media anilor de studii promovaţi
anul I
anul al II-lea
anul al III-lea

2.

anul al IV-lea
anul al V-lea
anul al VI-lea

Media examenului de licenţă

Alte studii universitare de licenţă în ţară sau în străinătate (pe care le–aţi absolvit sau le urmaţi)

Universitatea
Adresa:
Facultatea
Specializarea
Data începerii studiilor

Data finalizării studiilor/data anticipată a finalizării

Media anilor de studii promovaţi
anul I
anul al II-lea
anul al III-lea

anul al IV-lea
anul al V-lea
anul al VI-lea

Media examenului de licenţă
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3. Studii universitare de masterat în ţară
Universitatea
Adresa:
Facultatea
Specializarea
Data începerii studiilor

Data finalizării studiilor/data anticipată a finalizării

Media anilor de studii promovaţi
anul I
4.

Dizertaţie

anul al II-lea

Alte studii universitare de masterat în ţară sau în străinătate (pe care le–aţi absolvit sau le urmaţi)

Universitatea
Adresa:
Facultatea
Specializarea
Data începerii studiilor

Data finalizării studiilor/data anticipată a finalizării

Media anilor de studii promovaţi
anul I
5.

Dizertaţie

anul al II-lea

Studii universitare de doctorat în ţară sau în străinătate

Universitatea
Adresa:
Facultatea
Specializarea
Data admiterii la doctorat

Data aproximativă a finalizării studiilor doctorale/data când aţi
susţinut teza de doctorat

Cunoştinţe de limbi străine
Limba străină

Calificativ
(foarte bine, bine, satisfăcător)
scris
citit
conversaţie

Instituţia care a eliberat certificatul

ITALIANĂ
ENGLEZĂ
FRANCEZĂ
Indicaţi alte stagii efectuate în străinătate ca beneficiar al unei burse acordate de M.E.N., prin A.C.B.S. –
(programul de burse, tipul bursei, anul universitar, durata stagiului, ţara)
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D.

Listă de autoverificare a conţinutului dosarului de candidatură

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Documentul

Da
Nr. file

Nu

Formular-tip de înscriere
Curriculum vitae
Copie buletin de identitate / carte de identitate
Proiect de cercetare şi/sau creaţie artistică, aprobat de coordonatorul din România sau
Italia
Acordul conducerii instituţiei învățământ acreditate/instituției de profil din România
unde candidatul îşi desfăşoară activitatea
Recomandări din partea a doi profesori universitari sau a două personalităţi din domeniul
bursei solicitate
Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate, de lucrări publicate în ţară şi în
străinătate, lista de cărţi publicate în ţară şi în străinătate, traduceri de carte, în
calitate de unic autor sau coautor (se anexează copii ale lucrărilor reprezentative);
În domeniul artistic se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte,
performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc) - se anexează lucrări reprezentative
privind activitățile științifice/artistice
Copii ale actelor de studii: (licență, studii aprofundate, masterat, doctorat), foi
matricole, situații școlare, după caz, alte certificate de specialitate/diplome
Atestat sau certificat de cunoaştere a limbii italiene cel puţin de nivel mediu
Atestat sau certificat de cunoaştere a unei limbi de circulație internațională
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie
Adeverință eliberată de către instituția de învățământ acreditată din România/ instituția
de profil din România de unde provine și care atestă calitatea candidatului, în
conformitate cu condițiile de eligibilitate;
Copie certificat de naştere şi, eventual, de căsătorie
Copia chitanţei sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea
dosarului

Dosarul de candidatură conţine un număr de _____________ file (nu de pagini), îndosariate/legate, numerotate
în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a prezentului formular de înscriere la concurs.

Am luat cunoştinţă de următoarele precizări:
1. Dosarul de candidatură poate fi încărcat electronic (scanat după original, în format PDF), trimis
prin poștă sau se poate depune fizic la Registratura A.C.B.S., până la data de 25.10.2017.
2. Documentele de la punctele 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, vor fi prezentate în original sau în copii
legalizate numai de către candidații nominalizați, astfel:
a) Proiectul de cercetare și/sau creație artistică, aprobat de coordonatorul din România sau Italia – în
original;
b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul - în original;
c) Recomandările din partea a doi profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei
solicitate - în original;
d) Actele de studii: licență, masterat, doctorat, studii aprofundate, foi matricole, situații școlare, alte
certificate de specialitate/diplome - se pot conforma cu originalul de către conducerea A.C.B.S.
sau pot fi depuse în copii legalizate;
e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a limbii italiene - se pot conforma cu originalul de către
conducerea A.C.B.S. sau pot fi depuse în copii legalizate;
f) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională - se pot conforma
cu originalul de către conducerea A.C.B.S. sau pot fi depuse în copii legalizate;
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g) Adeverința medicală eliberată de medicul de familie - în original;
h) Adeverința eliberată de instituția de învățământ acreditată din România/instituția de profil din
România de unde provine candidatul și care atestă calitatea acestuia - în original.
3. Dosarul de candidatură incomplet nu este supus evaluării academice.
4. Dosarul de candidatură intră în gestiunea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii şi nu se
returnează cadidatului, indiferent de rezultatul concursului.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de Art. 326 din Codul Penal pentru falsul în
declaraţii, că toate datele şi informaţiile din formularul de înscriere la concurs sunt reale.
Data __________________
_________________________

Semnătura

Notă: Se completează citeţ toate rubricile iar unde nu este cazul se marchează cu o linie orizontală.
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