
 
Centrul de Documentaţie Europeană (CDE) 

de pe lângă Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

organizează a V-a ediţie a manifestării  
Zilele Cariere europene – cariere internaţionale,  

printr-o vizită de studiu şi documentare la  

RENNES & PARIS 
 

 
 

8-19 aprilie 2011 
 
Grupul de participanţi va fi constituit din studenţi, masteranzi, proaspeţi absolvenţi şi 

profesori ai Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Apelul se adresează şi persoanelor care 
au mai participat la alte ediţii ale proiectului CDE. 
 

Selecţia participanţilor se face după următoarele criterii: 
Curriculum vitae actualizat, în care să figureze şi mediile pe anii de studiu anteriori; 

scrisoare de motivaţie adresată organizatorilor. 
 
Cunoaşterea limbii franceze este foarte recomandată! 

 
Taxa de participare este 320 de euro şi include:  

 
*drepturi de participare 

*transportul dus-întors România-Franţa (cu un autocar al companiei Eurolines),  
*cazarea (7 nopţi în camere individuale) 
*vizitarea a două oraşe de pe traseu, respectiv Viena şi München 

*programul oficial:  
- circuitul academic (întâlniri la Universitatea Rennes 1 şi Rennes 2 Haute 

Bretagne, recepţie oferită de Primăria oraşului Rennes) 
- turism regional (Rennes, PARIS, Nantes, Saint-Malo, Le Mont-Saint-Michel etc.) 
- seară culturală bretonă 

*cheltuieli organizatorice 
 

Selecţia se desfăşoară progresiv, pe baza principiului „Primul venit, primul 
servit”. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a încheia această procedură, odată cu 
ocuparea tuturor locurilor diponibile (45). Dosarul (CV+scrisoare de motivaţie) 

trebuie trimis pe adresa e-mail a coordonatorului acţiunii. Nu se acceptă altă 
modalitate de depunere a candidaturii. Doar persoanele acceptate vor fi avizate. 
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CDE-ULBS, Biblioteca Centrală Universitară, Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 2A, et. IV 

Coordonator: lector dr. Dan-Alexandru Popescu 

 
 
Vizita de studiu şi documentare cuprinde o serie de activităţi bine definite: 

1. Contactul cu lumea francofonă şi cu civilizaţia din nord-vestul Franţei (regiunea Bretania), o 

zonă cu tradiţii şi o istorie milenară; 

2. Îmbogăţirea orizontului cultural al tinerilor, printr-un periplu european de calitate; 

3. Urmărirea actualitǎţilor şi dezbaterilor social-politice, pe teme europene şi internaţionale; 

4. Participarea la întâlniri şi mese rotunde, cu diverse personalităţi implicate în viaţa publică 

europeană şi internaţională (profesori universitari, înalţi funcţionari, diplomaţi); 

5. Consultarea de materiale şi fonduri de carte, în centre de informare şi documentare europeană, 

biblioteci universitare sau librării, demersul constituind baza unor cercetări ulterioare (lucrări de 

licenţă, de masterat, studii individuale). 

 

*** 

 

Calendar organizatoric:  
 

Selecţia progresivă a dosarelor de candidatură şi constituirea listei definitive a 
participanţilor (31 ianuarie-27 februarie 2011) 

Formalităţi de înscriere, precum şi plata integrală a taxei de participare             
(7 februarie-6 martie) 
Reuniune de grup/comunicări privind desfăşurarea vizitei de studiu (martie) 

Deplasarea în Franţa (8-19 aprilie 2011) 
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CDE-ULBS, Biblioteca Centrală Universitară, Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 2A, et. IV 

Coordonator: lector dr. Dan-Alexandru Popescu 

N.B. Taxa de participare, odatǎ achitatǎ, nu mai poate fi restituitǎ. Alte cheltuieli legate 

de sejurul în Franţa (mese zilnice, alimentaţie specifică, bani de buzunar, intrări la muzee 
etc.), precum şi îndeplinirea formalităţilor referitoare la asigurările de sănătate şi la 
regimul călătoriilor cetăţenilor români în străinătate, nu intră în sarcina organizatorilor! 

 
¤ 

 
Contact:  
Lector univ. dr. Dan-Alexandru POPESCU, coordonator proiect 

ULBS, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 
Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34, et. II, cam. 14 

Tel./Fax: 0269 42 21 69 
Email: dalex.popescu@gmail.com  
   

 

Acţiunea (©Toate drepturile rezervate, 2011) se înscrie în seria 
manifestărilor anuale derulate sub egida Centrului de 
Documentaţie Europeană din Sibiu şi se doreşte a prefigura 
Ziua de 9 mai, sărbătoarea unei mari bucurii, a unităţii, 
solidarităţii şi cooperării între popoarele Europei. 
 
Centrul de Documentaţie Europeanǎ de pe lângǎ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

(CDE-ULBS), purtând labelul Europe Direct, face parte din reţeaua naţionalǎ a Centrelor 
europene de documentare (European Documentation Centres), sub tutela Reprezentanţei 
Comisiei Europene în România. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FFFiiiiii   mmmaaaiii   mmmuuulllttt   dddeeecccâââttt   uuunnn   sssiiimmmpppllluuu   ccceeetttăăăţţţeeeaaannn,,,   

fffiiiiii   uuunnn   ccceeetttăăăţţţeeeaaannn   eeeuuurrrooopppeeeaaannn   iiinnnfffooorrrmmmaaattt   !!!   

CCCDDDEEE---UUULLLBBBSSS   

mailto:dalex.popescu@gmail.com

