Doctorialele Colegiului Juridic Franco-Român de
Studii Europene
– a treia ediție –
25 și 26 iunie 2022, București
Prezentare

Susținut de Ministerul Europei și al Afacerilor Străine, de Ambasada Franței în România și de
Institutul Francez din România, Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene este rodul unui
parteneriat științific de excelență între Facultatea de Drept a Universității din București și un
Consorțiu format din 15 universități franceze (Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon 3, Montpellier,
Orléans, Paris 1, Paris 2, Paris Saclay, Paris Nanterre, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulon),
coordonat de Universitatea Paris 1 Pantheon Sorbonne. Începând cu 2020, Colegiul Juridic
beneficiază de sprijinul Universității din Luxembourg, partener al Consorțiului. Institutul juridic
francofon doctoral și postdoctoral al Colegiului Juridic facilitează activitatea doctoranzilor în
codirecție sau în cotutelă și dezvoltă colaborări între școlile doctorale ale Universității din București
și universitățile membre ale Consorțiului.
Doctorialele Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene oferă un cadru de dialog între
doctoranzii francofoni în drept și profesori și cercetători în domeniu. Astfel, doctoranzii au ocazia
să își prezinte cercetările și beneficiază, în schimb, de sfaturi și îndrumări metodologice în cadrul
atelierelor conduse de profesori și cercetători. Doctorialele permit deci participanților să-și expună
lucrările într-un context pluridisciplinar, să creeze legături cu alți doctoranzi, profesori și
cercetători, să-și împărtășească provocările și să descopere noi metode de cercetare.

Apel la contribuții

Eligibilitate
Nivel de studii și origine a candidaților: doctoranzi francofoni în drept;
Nivel al limbii franceze: avansat.

Conținut al dosarului de candidatură
1) Un CV la zi indicând în special parcursul și cercetările academice (maximum 2 pagini în
format .pdf);
2) Informațiile cerute în „Fișa de informare”.

Calendar provizoriu
•
•
•
•

Dată limită pentru trimiterea candidaturilor: 25 martie 2022, la adresa
doctoriales@collegejuridique.ro;
Transmiterea rezultatelor: săptămâna începând cu 4 aprilie 2022;
Confirmarea participării de către doctoranzii selecționați: până la 15 aprilie 2022;
Data și locul desfășurării Doctorialelor: 25 și 26 iunie 2022, Palatul Facultății de Drept a
Universității din București.

Cheltuieli pentru sejur
Biletele de avion și cazarea vor fi asumate de Colegiul Juridic pentru un număr limitat de
participanți (în funcție de o serie de condiții care vor fi comunicate în timp util). Ceilalți
candidați selecționați vor putea participa la Doctoriale din surse proprii sau folosind alte forme
de finanțare, precum programele de mobilitate propuse de instituțiile de unde provin.

Contact
Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene
Palatul Facultății de Drept a Universității din Bucureșți
Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, București
www.collegejuridique.ro

Pentru orice întrebare, ne puteți contacta la adresa doctoriales@collegejuridique.ro.

Le Consortium d’appui
au Collège Juridique Franco-Roumain d’Études Européennes

Coordinateur du Consortium

Partenaire du
Consortium

Fișă de informare
Doctorialele Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene

Formular de completat, semnat și transmis în format .pdf, însoțit de un CV la zi, la
adresa doctoriales@collegejuridique.ro, cel mai târziu la 25 martie 2022.

Nume:
Prenume:
Adresă:
Adresă de mail:
Telefon:

Instituție de învățământ:
Școală doctorală/ Laborator de cercetare:
Anul înscrierii la doctorat:
Codirecție/ cotutelă (dacă da, indicați cealaltă instituție):
Limba în care se redactează teza:
Data prevăzută pentru susținerea tezei:
Nivelul de cunoaștere a limbii franceze:
Conducător/i de doctorat:
Titlul tezei:
Cuvinte-cheie ale cercetării (maximum 6):

Rezumat al proiectului tezei (maximum 1 700 de caractere, inclusiv spațiile):
Stadiul tezei (maximum 800 de caractere, inclusiv spațiile):
De ce doriți să participați la Doctoriale? Ce avantaje ar avea această participare pentru parcursul
dvs. doctoral? (maximum 1 500 de caractere, inclusiv spațiile):
Ce aport doriți să aveți în cadrul Doctorialelor? (maximum 1 000 de caractere, inclusiv spațiile):

Subsemnatul/-a ___________________________________________________ certific exactitatea
informațiilor redate mai sus.
Redactat la _________________, pe _________________.
Semnătura ______________________________________.

