AGENŢIA DE CREDITE ŞI BURSE DE STUDII

COMUNICAT de PRESĂ

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse 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. nr. 101/2002, cu modificările ulterioare,
pentru anul universitar 2012-2013, prima sesiune.
Informaţii generale
• bursele “Vasile Pârvan” şi “Nicolae Iorga” totalizează până la 200 de luni de bursă anual şi se acordă pentru
următoarele domenii: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă,
istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, ştiinţe economice şi ştiinţe exacte.
•
bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive şi maximum doi ani universitari;
• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin A.C.B.S., asigură o bursă în valută al cărui
cuantum se stabileşte anual, în limita bugetului aprobat, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului. Această bursă este destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate
(hrană, transport internaţional, procurare de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli mărunte uzuale şi, eventual, plata
unor taxe şcolare);
• cheltuielile de transport internaţional se suportă de bursieri din cuantumul bursei;
• Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două
instituţii.

Condiţii de eligibilitate (trebuie îndeplinite cumulativ de candidaţi)
a) sunt cetăţeni români cu domiciliul stabil în România;
b) provin din instituţii de învăţământ acreditate din România / instituţii de profil din România, sunt absolvenţi de
studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi/sau studii de masterat şi/sau studii
aprofundate şi au, după caz, următoarea calitate:
- studenţi la programele de masterat / cursanţi la studii aprofundate la învăţământul de zi;
- doctoranzi, în instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România;
- doctori în ştiinţe / artă cu diplomă obţinută în tară sau străinătate;
- artişti consacraţi;
- cadre didactice titulare în instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate, din reţeaua M.E.C.T.S.;
- cercetători în institute de cercetare din reţeaua M.E.C.T.S.;
- membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici.
c) au cunoştinţe de limba italiană cel puţin de nivel mediu (scris, citit, conversaţie) şi de asemenea, cunoştinţe de
limba engleză sau limba franceză;
d) fac dovada obţinerii acceptului de coordonare a proiectului pentru durata stagiului de cercetare / formare, din
partea unui profesor român, specialist în domeniul în care se solicită bursa; se apreciază coordonarea proiectului
şi de către un profesor specialist din Italia.
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Conţinutul dosarului de candidatură
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)

formular-tip de înscriere la concurs;
curriculum vitae;
copie buletin de identitate/carte de identitate;
proiect de cercetare şi/sau creaţie artistică cu tema în specializarea formării sale profesionale, aprobat de
coordonatorul din România sau Italia, după caz, care să justifice, în 2-10 pagini, activitatea bursierului în
perioada stagiului, pentru care se solicită bursa, precum şi aplicabilitatea acestuia în România după terminarea
stagiului de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală în străinătate; proiectul de cercetare şi/sau
creaţie artistică trebuie să conţină: motivaţie, justificare, obiective clare, precise, fezabilitate, mod de
valorificare a rezultatelor, mod de diseminare a cunoştinţelor dobândite, concordanţa cu lucrările elaborate
anterior, încadrare şi validare în programul de studiu; importanţa proiectului în spaţiul italian;
acordul conducerii instituţiei de învăţământ acreditată din România/instituţiei de profil din România unde îşi
desfăşoară activitatea pentru candidatura la bursa de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală
"Vasile Pârvan" sau "Nicolae Iorga", semnat de conducătorul instituţiei – rector (pentru universităţi) sau
director – şi înregistrat la registratura instituţiei respective;
recomandări din partea a 2 profesori universitari sau a două personalităţi din domeniul bursei solicitate;
lista de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi
în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi publicate în ţară şi în
străinătate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale
lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic se vor
asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.),
cataloage; se anexează lucrări reprezentative privind activităţi ştiinţifice/artistice;
copii autentificate de notarul public ale actelor de studii: diplome (licenţă, studii aprofundate, masterat,
doctorat), foi matricole, situaţii şcolare, sau după caz, alte certificate de specialitate;
atestat sau certificat de cunoaştere a limbii italiene cel puţin de nivel mediu (scris, citit, conversaţie) şi, de
asemenea, de cunoaştere a limbii engleze sau limbii franceze, emise de instituţii de învăţământ superior
acreditate sau de alte instituţii recunoscute de MECTS, care să cuprindă în mod obligatoriu menţiuni privind
nivelul de cunoaştere (excelent, foarte bine, bine, satisfăcător, slab) a fiecărei limbi (scris, citit, vorbit); atestarea
se poate realiza inclusiv cu depunerea foii matricole din care să rezulte notele obţinute la o asemenea disciplină;
în cazul în care studiile universitare, postuniversitare sau stagiul de doctorat s-au desfăşurat într-o limbă străină
candidatul este exonerat de prezentarea certificatului de cunoaştere a limbii străine respective;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru
efectuarea stagiului de bursă în străinătate;
adeverinţă care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs, eliberată de către universitatea/instituţia
din România de unde provine: masterand/cursant la studii aprofundate în universităţi acreditate din
România/doctorand (adeverinţa eliberată de instituţia organizatoare de doctorat trebuie să cuprindă numele
conducătorului ştiinţific, titlul tezei, specializarea, stadiul de pregătire al doctorandului conform programului de
pregătire individuală aprobat de senatul instituţiei) / doctor în arte plastice, artist consacrat, cadru didactic
titular, angajat în instituţia de învăţământ, cercetător angajat în institute de cercetare sau de membru al uniunii
de profil (artă, muzică etc.);
copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
copia chitanţei sau a ordinului de plată privind plata taxei pentru procesarea, evaluarea academică a dosarului de
înscriere la concurs; taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1,
Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
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Cod fiscal: 26318777
CONT: RO24TREZ7015009XXX010625
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.
Toate filele din dosarul de candidatură vor fi îndosariate sau legate, fiind numerotate în ordine, începând cu numărul
1 de pe prima pagină a formularului de înscriere la concurs.
Dosarul de candidatură complet se depune (direct sau prin curier) sau se transmite prin poştă cu confirmare de
primire la Registratura A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, et. 7, cam. 715, sector 1, Bucureşti, până la data de 30 martie
2012.
Calendarul desfăşurării concursului:
Etapele concursului naţional

Termenele limită

Depunerea dosarelor de candidatură

30.03.2012

Verificarea administrativă şi afişarea rezultatelor verificării administrative a dosarelor de

31.03.2012

candidatură

-09.04.2012

Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă

10.04.201212.04.2012

Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă

13.04.2012

Evaluarea academică a dosarelor de candidatură

17.04.201230.04.2012

Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică

02.05.201204.05.2012

Soluţionarea contestaţiilor la evaluarea academică

07.05.201218.05.2012

Intervievarea şi selecţia candidaţilor de către Juriul de selecţie

21.05.201229.05.2012

Afişarea rezultatelor finale

30.05.2012

NOTĂ: pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă
rugăm să vizionaţi site-ul www.roburse.ro.
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