
ȘCOALA DE VARĂ PENTRU TINERII ETNICI ROMÂNI VENIȚI LA STUDII ÎN ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), va organiza în perioada 9-15
septembrie 2013, la Eforie Nord, Școala de vară pentru tinerii etnici români veniți la studii în România .
Prin intermediul acestui proiect se dorește crearea unui mediu propice de dezbateri care să faciliteze schimbul de opinii între bursierii din afara granițelor
țării și liderii de opinie, personalități, jurnaliști consacrați din România.
Școala de vară va presupune sesiuni de dezbatere cu teme precum limba, cultura și civilizația românească, tradiții românești; drepturile omului și ale
minorităților naționale, funcționarea instituțiilor europene etc.
Dezbaterile vor fi interactive și vor fi moderate de profesori universitari de istorie, sociologie, diplomați români, europarlamentari și experți din cadrul
Ministerului Culturii și Ministerului Afacerilor Externe.
Costurile de transport (doar pe distanța București - Eforie Nord – București), cazarea și masa vor fi suportate integral de DPRRP.

Criterii de selecție:

 Studenți /masteranzi etnici români veniți la studii în România,
 Rezultate bune sau foarte bune la învățătură,
 Persoane care au fost și sunt implicate în activități civice adresate românilor din afara granițelor țării sau în mediul asoc iativ,
 Abilități de comunicare și relaționare,
 Cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Candidaţii (persoanele interesate care se încadrează în grupul-ţintă) vor completa datele după modelul din tabelul de mai jos şi îl vor trimite pe adresa de e-
mail: simona.sarghe@usv.ro până la data de 26 iunie 2013. Rezultatele selecţiei vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor în data de 28.06.2013.
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1. Ionescu Ion 0000000000012 FEFS/Educaţie fizică
şi sport/ anul III

8,48 Membru al Asociaţiei de protecţie a
mediului Botoşani;
Voluntar în cadrul proiectului privind
promovarea egalităţii de şanse
GR.214/2012;
Membru în Ansamblul artistic „Studentul”
Suceava ; şeful grupei (etc. etc.)

Franceza student@student.ro
tel. 0711111111


