
 
 

 

 

 
Academia Română 

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

AXA PRIORITARĂ 1 EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENłIE 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării 

Titlul proiectului: ŞtiinŃele socio-umaniste în contextul evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi 

cercetare postdoctorale. Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 
 

 
 

 

 

    

Institutul de Istorie a Religiilor 
al Academiei Române 

 
anunŃă deschiderea competiŃiei pentru 

sesiunea a II-a a burselor post-doctorale în istoria religiilor 
 

cu tema-cadru 
 

Religii, istorie şi societate în Europa şi Asia 
  

pentru perioada 2011-2012 
 

Bursele post-doctorale oferite de Institutul de Istorie a Religiilor se adresează cercetătorilor care au 
obŃinut titlul de doctor începând cu 1999, în istoria religiilor sau în una dintre disciplinele înrudite 
(antropologie, etnologie, sociologie, studii asiatice ş.a.), în cadrul unei instituŃii din Ńară sau din străinătate. 
 

Dosarul de candidatură trebuie să conŃină următoarele documente (vezi fisierul „Candidatura”). 
 

În funcŃie de complexitatea proiectului, bursele vor fi acordate pe o perioadă de 12 luni (dintre care 
3 luni de stagiu de cercetare într-una dintre Ńările membre ale UE) sau 18 luni (dintre care 4 luni de stagiu 
de cercetare într-una dintre Ńările membre ale UE). Cuantumul lunar al bursei în Ńară este de 4000 lei, 
neimpozabili, la care se adaugă echivalentul în RON a 500 de euro pentru stagiul de cercetare în 
străinătate. 
 

Dosarul de concurs (punctele 1-8) se va trimite până la data de 17 ianuarie 2011 (data poştei), atât 
în format tipărit (în două exemplare), pe adresa Institutului de Istorie a Religiilor, Academia Română, 
Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711 Bucureşti, sector 5, cât şi în format electronic, la adresa 
postdoc61104@acad.ro. Pentru informaŃii suplimentare puteŃi apela la 0733 951 953.  

 
CandidaŃii ale căror dosare vor fi selectate (etapa 1) se vor prezenta la interviu. Data acestuia va fi 

comunicată ulterior.  
 

Bursele vor începe la data de 1 martie 2011. 
 

Pentru detalii suplimentare, candidaŃii sunt invitaŃi să consulte www.postdocssu.acad.ro. şi 
www.ihr-acad.ro.  
    

    

 


