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 în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elita in cercetarea doctorala si postdoctorala”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832
Beneficiar: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Partener 3
Academia Română,
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan",
Bucureşti
http://www.instarhparvan.ro/

Depunerea dosarelor de candidatură pentru bursele doctorale
10-25 aprilie 2014
Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române
Tematică
Materialitate şi interpretare. Documentare, evidenţă, practică şi teorie
Domenii: arheologie, istorie veche, epigrafie, numismatică, domenii de cunoaștere inter- şi
pluridisciplinare conexe.

Pentru această tematică generală se vor primi propuneri de proiecte care se încadrează în domeniile
enumerate mai sus şi care vizează aspecte relevante de natură crono-tipologică, economică, socială, şi a
structurilor de putere şi prestigiu, a comportamentelor, mentalităților şi identităților etno-culturale.
Proiectele propuse se pot baza atât pe metodologii specifice arheologiei, cât şi pe cele proprii științelor
interdisciplinare.

Nr. maxim de burse care vor fi acordate: 18 (optsprezece)
Dosarele de candidatură se depun în format electronic pe adresele iab.doctoranzi@gmail.com (adresa
de email a Partenerului 3), precum şi pe adresa competitie.posdru.minerva@gmail.com (adresa de email a
managementului central al proiectului).
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Dosarele de candidatură se depun în format listat (două exemplare) la secretariatul Institutului de
Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române, str. Henri Coandă, nr. 11, sector 1, Bucureşti sau se
trimit prin poștă la adresa de mai sus.
Program de lucru: (luni-vineri) 11-14; tel. 0040 2128862.
Candidaţii din provincie care nu ajung în timpul programului de lucru se pot programa, cu minimum două
zile înainte, la următoarea adresă de email: iab.doctoranzi@gmail.com (adresa de email a
Partenerului 3).
Toate informaţiile necesare privind perioada de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare şi
criteriile de selecţie pot fi accesate mai jos: http://www.instarhparvan.ro/.
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