
 

                                                                                            

 

În atenția studenților la master și doctorat (FIUB)

 

Departamentul de Istorie Antică, Arheologie 
selecție a studenților în vederea participării la 
instituer en sciences sociales et humaines
organizată de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France)
 
Școala de vară se va desfășura în intervalul 
de l’Adour. Cheltuielile participa
zatori.  
 
Grup țintă : 5 studenți. 

Metoda de selecție : interviu online în limba franceză
pentru această școală de vară, eventuale contacte cu mediul științific francofon etc.). 
va avea loc în data de 02.03.2022, începând cu ora 10

Candidații trebuie să aibă în vedere faptul că, deși nu se cere u
să interacționeze consistent oral și în scris în limba franceză.

Platforma : Google Meet. Link

Comisie de selecție : conf.dr. Simona Corlan, lect. dr. Alexandra Li

Înscrierile se fac până în data de 28
alexandra.litu@istorie.unibuc.ro
de studiu, teme de cercetare predilecte (sau tema tezei de doctorat). 

Rezultatele vor fi anunțate în data de 
facultății și prin email primit individual de candida

Prezentare a proiectului :  

                                                                                             

ția studenților la master și doctorat (FIUB) 

Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei organizează un 
ților în vederea participării la Școala de Vară  « Nommer, classer et 

instituer en sciences sociales et humaines : questions de recherche et réflexivité
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France).  

șura în intervalul 5-10 iulie 2022 la Université de Pau et des Pays 
Cheltuielile participaților (transport, cazare, mâncare) sunt susținute de organi

interviu online în limba franceză (teme de cercetare, interes specific 
școală de vară, eventuale contacte cu mediul științific francofon etc.). 

.03.2022, începând cu ora 10. 

ții trebuie să aibă în vedere faptul că, deși nu se cere un atestat de limbă, va fi necesar 
ționeze consistent oral și în scris în limba franceză. 

nk-ul va fi primit în data de 01.03.2022, în cursul serii.

: conf.dr. Simona Corlan, lect. dr. Alexandra Lițu. 

ierile se fac până în data de 28.02.2022, orele 23.59, la adresa de email 
alexandra.litu@istorie.unibuc.ro, menționându-se numele studentului, nivelul de studiu, anul 
de studiu, teme de cercetare predilecte (sau tema tezei de doctorat).  

țate în data de 02.03.2022, în cursul serii, prin afișare pe site
individual de candidații selectați.  

organizează un examen de 
Nommer, classer et 

: questions de recherche et réflexivité » 

Université de Pau et des Pays 
ților (transport, cazare, mâncare) sunt susținute de organi-

(teme de cercetare, interes specific 
școală de vară, eventuale contacte cu mediul științific francofon etc.). Interviul 

n atestat de limbă, va fi necesar 

.2022, în cursul serii. 

, orele 23.59, la adresa de email 
se numele studentului, nivelul de studiu, anul 

șare pe site-ul 



L’organisation de l’Ecole d’été prévue du 5 au 10 juillet 2022 à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (France) consiste pour les enseignants-chercheurs à faire partager aux 
étudiant-e-s, jeunes chercheur-e-s et professionnels de la recherche des trois universités 
partenaires, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France), l’Université de Bucarest 
(Roumanie) et l’Université de Sofia (Bulgarie) les différentes réflexions et pratiques de 
recherche dans une double perspective interdisciplinaire et comparative. 

L’Ecole d’été vis à analyser les trois opérations de la recherche « nommer, classer et 
instituer » en sciences sociales humaines, dans l’analyse des conditions de production et de 
transformation sociale des sociétés historiques (anciennes, modernes et contemporaines) 
mondialisées. Le recours à des mots et à ces trois concepts, en tant que catégories 
d’analyse, permet aux enseignants-chercheurs de construire idéalement la réalité sociale, 
d’effectuer des enquêtes de terrains proches et/ou lointains, et de faire l'expérience de 
l'altérité dynamique. 

Des axes principaux de réflexion sont retenus pour cette Ecole d’été pour analyser et 
décrire selon plusieurs échelles et sur des terrains de recherche proches et lointains : 

-les modes particuliers de production des données dans un va-et-vient entre terrain-
théorie-terrain. 

-l'activité immersive (observation participante). 
-le recueil du corpus (archives, documents divers). 
-les procédés dialogiques (le rapport du chercheur ou de la chercheure aux autres 

interlocuteurs). 
-l'analyse interprétative des données recueillies, les codes intellectuels, culturels et 

affectifs, ainsi que la réflexivité qui s'y trouvent induits. 
 

 

 

 

 


