EUROPAEUS
Program Postdoctoral de studii avansate pentru obiectivele Agendei de la Lisabona
în domeniile Studii Europene/ Relații Internaționale
Proiectul EUROPAEUS are ca scop principal promovarea cercetării originale în
domeniul studiilor europene și al relațiilor internaționale. Pornind de la premisa că studiile
doctorale reprezintă începutul carierei de cercetare independent, Universitatea București,
împreună cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române,
Universitatea Ovidius din Constanța și Universitatea Roma III au inițiat un program de burse
postdoctorale care să ajute la continuarea cercetărilor în domeniu și după încheierea stagiului
doctoral. Subordonate acestui scop sunt următoarele obiective:
- asigurarea suportului financiar şi logistic necesar tinerilor doctori în ştiinţe, pentru
efectuarea în ţară de activităţi de cercetare de excelenţă, inclusiv pentru continuarea unor
cercetări iniţiate în străinătate;
- crearea şi dezvoltarea unor echipe de cercetători cu potenţial de excelenţă ştiinţifică la
nivel naţional şi internaţional pentru domeniul relații internaționale/studii europene;
- crearea unei şanse suplimentare pentru tinerii cercetători, în obţinerea unei poziţii
profesionale stabile în unităţi autohtone cu profil de cercetare.
Totodată, programul are în vedere creșterea vizibilității cercetării românești de profil în
spațiul academic european prin integrarea tinerilor cercetători în rețele europene de profil și
stabilirea de contacte de durată între cercetătorii români și cei din Europa. Pe termen lung,
partenerii își propun să contribuie la crearea unui pol de excelență în domeniul relațiilor
internaționale. Experții participanți sunt personalități reprezentative din domeniu, cu o experiență
îndelungată.
Recrutarea bursierilor se va face pe baza unui proiect de cercetare cu o temă circumscrisă
domeniului, fiind încurajate abordările noi, trans- și interdisciplinare.
Pe parcursul proiectului, beneficiarii acestui program vor avea o bursă de 4000 RON pe lună
pentru o perioadă de trei luni de studii în România, precum și o bursă de 5000 RON pentru o
călătorie de studii de o lună în străinătate. Pe durata participării la proiect, bursierii vor participa
la o serie de activităţi directe cu experții din proiect, fie direct, fie via internet (pe un forum
dedicat). Obligațiile beneficiarilor sunt legate de participarea la aceste activităţi și de prezentarea
la final (maximum 8 luni de la încheierea perioadei de bursă) a unui studiu de amploare cu
privire la tema aleasă, în formă publicabilă, în conformitate cu regulile de editare ale Academiei
Române.

