REGULAMENT
Pentru selecția participanților la proiectul cu finanțare UNESCO
Interregional Educational Project North Africa - South-Eastern Europe, shared history, shared heritage.
Exchange of experience and good practices in ancient heritage valorisation

1. Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice, din cadrul Facultății de Istorie a Universității din
București organizează și desfășoară selecția participanților români și primește rezultatele selecției
participanților tunisieni, centralizând lista finală.
2. Comisia de selecție pentru profesori și cercetători este desemnată de consiliul DIAAIA și se compune
din trei membri CICSA titulari care nu candidează pentru includerea în echipa proiectului. Niciun
candidat nu ia parte la nicio etapă a procesului de selecție care îl vizează. În cazul în care nu pot fi
identificați suficienți membri CICSA pentru a compune comisia de selecție, aceasta va fi completată
cu alți membri titulari ai DIAAIA.
3. Comisia de selecție pentru studenți se compune din profesorii și cercetătorii selectați ca membri ai
echipei proiectului.
4. Prezentul regulament include criteriile și calendarului selecție este aprobat în ședința consiliului
DIAAIA din data de 26.02.2021 și este afișat pe site-urile CICSA și FIUB.
5. Calendarul concursului de selecție:
26 februarie - afișarea regulamentului și a calendarului selecției pe site-ul CICSA și pe site-ul Facultății
de Istorie;
Partea I – profesori și cercetători:
1-3 martie 2021 – transmiterea documentelor de către profesori și cercetători;
4 martie - evaluarea și afișarea rezultatelor preliminare ale selecției profesorilor și cercetătorilor;
5-6 martie – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale selecției profesorilor și
cercetătorilor;
Partea a II-a – studenți:
1-7 martie 2021- transmiterea documentelor de către studenți;

8 martie – evaluarea și afișarea rezultatelor selecției studenților;
9-10 martie 2021 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor.
6. (1) Procesul de selecție pentru participanții români se face în baza completării unui dosar de
candidatură, trimis electronic conform calendarului pe adresa departament.antica@istorie.unibuc.ro,
și vizează două categorii de participanți:
- echipa de cadre didactice și specialiști de la Universitatea din București, care vor fi implicați în
activitățile prevăzute în proiect.
- studenți care participă la documentarea pe teren în Tunisia;
(2) Numărul de locuri pentru care se organizează selecția, cu respectarea principiilor parității de gen,
este de 3 locuri pentru cadre didactice și specialiști și 3 locuri pentru studenți.
7. Membrii echipei de specialiști din Facultatea de Istorie a UB vor fi selectați dintre cadrele didactice
titulare, cadrele didactice asociate și cercetătorii asociați, în funcție de preocupările și experiența în
domeniile de referință ale proiectului: istoria antică, arheologia și istoria artei civilizațiilor antice
greacă, romană, antichitatea târzie/Bizanț timpuriu. Candidații vor depune un dosar compus din cererea
de participare, un CV și o scrisoare de intenție. Având în vedere caracterul activităților din cadrul
proiectului, candidații vor fi evaluați conform următoarei grile:
- Susținerea unor activități didactice sau desfășurarea unei activități de cercetare în domeniile indicate:
condiție eliminatorie;
- Conferințe și publicații în domeniile enumerate: conferință – 1 punct; articol – 3 puncte; carte – 10
puncte.
- Experiență editorială: editor șef/director – 5 p.; membru în colectivul de redacție-2 p.
- Scrisoare de intenție care include prezentarea posibilităților de diseminare și de integrare a rezultatelor
proiectului în cadrul unor activități didactice, de cercetare sau culturale viitoare – 10 p.
Vor fi selectați candidații care obțin primele trei punctaje în ordine descrescătoare.
8. Studenții care vor participa la deplasarea în Tunisia sunt selectați prin concurs, conform calendarului
indicat la punctul 2. Studenții candidați vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente cererea
de participare la concurs și un CV. Studenții vor fi punctați precum urmează:

- înscrierea curentă într-un program de studii în specializările Istorie, istorie antică și arheologie (pentru
masterat și doctorat) sau Istoria Artei: licență – 1 punct, masterat – 2 puncte, doctorat -3 puncte.
- Participarea la conferințe academice sau la proiecte de cercetare în domeniile istorie antice,
arheologiei și istoriei artei: 1 punct/participare.
- Publicații în domeniile menționate mai sus: 2 puncte/publicație.
- Scrisoare de intenție care include descrierea perspectivelor pentru diseminarea și utilizarea rezultatelor
proiectului în cadrul viitoarelor activități academice sau culturale – 10 p.
Vor fi selectați candidații care obțin primele trei punctaje în ordine descrescătoare. Ceilalți participanți
vor avea calitatea de rezerve și vor putea participa la documentarea pe teren în Tunisia în cazul eliberării
unui loc sau în cazul apariției unei posibilități de extindere a echipei.
9. Contestațiile pot fi adresate către consiliul DIAAIA în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatelor
preliminare.
10. Participanții la cursurile și seminarele susținute în cadrul proiectului de specialiștii tunisieni și români
sunt studenți de la toate ciclurile de învățământ (licență, master, doctorat) care au urmat sau sunt înscriși
la cursurile și seminarele din domeniile de referință ale tematicii proiectului: istorie antică, arheologie,
istoria artei, studii de patrimoniu sau care desfășoară activități curente de documentare-cercetare din
aceste domenii.

Anexă:
Formular de înscriere
În proiectul: Interregional Educational Project North Africa – South-Eastern Europe, shared history,
shared heritage. Exchange of experience and good practices in ancient heritage valorization,
Nume și prenume candidat _______________________________________________________
Statut:

a. student – an de studiu/ ciclu de învățământ_____________________________________
b. cadru didactic (titular/ asociat); cercetător asociat FIUB/DIAAIA/CICSA/ membru afiliat
CICSA___________________________________________________________________
Date de contact: e-mail_______________________________; tel: ________________________
Domeniul

de

specialitate

(istorie

antică,

arheologie,

istoria

artei

antice)

____________________________________________________________________

Acord privind datele cu caracter personal (în acord cu Regulamentul UE, nr. 679/2016):
□ Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare
îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de selecție (Consiliului DIAIA) și a comisiei de soluționare a
contestațiilor.
□ Doresc să primesc pe adresa de email indicată informațiile privind acceptarea mea în acest proiect.
Data: __________________

Semnătura: _________________________

