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Apel la depunerea candidaturilor pentru 
2018/2019  

 
Centrul de Cercetare Ecumenică al Universității Lucian Blaga din Sibiu oferă 
burse de cercetare pentru anul universitar 2018/2019 doctoranzilor și 
cercetătorilor care au obținut titlul de doctor. Scopul programului de burse este 
de a identifica și consolida cercetarea ecumenică de factură interdisciplinară, 
punând la dispoziție două fonduri de carte importante: Biblioteca Departamentului 
de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, importantă pentru studiile biblice; 
Biblioteca Centrului de Cercetare Ecumenică, cu publicațiile cele mai importante 
în domeniul dialogului inter-confesional.  
 
Programul de burse poartă numele teologului român Andrei Scrima, a cărui 
deschidere culturală și teologică servește drept criteriu în reperarea potențialilor 
bursieri. 
 

CONDIȚ II  

 
Bursele Andrei Scrima se acordă pentru o perioadă de o lună până la maxim 10 
luni. Sunt eligibile proiecte de cercetare în domeniul ecumenismului, studiilor 
biblice și religioase, dar și în alte discipline conexe profilului academic al 
Centrului. 
 
Cercetătorii admiși în programul de burse vor desfășura activități de cercetare la 
Centrul de Cerectare Ecumenică din Sibiu, conform proiectului în baza căruia vor 
fi fost admiși, vor participa la viața academică a Centrului și, în funcție de durata 
șederii lor, vor publica în revista Centrului - Review of Ecumenical Studies. De 
asemenea, vor susține o prelegere legată de tema lor de cercetare. 
 
Dat fiind faptul că majoritatea publicațiilor bibliotecilor menționate sunt în limba 
germană, candidații trebuie să aibă un nivel adecvat de cunoaștere a limbii 
germane. 
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Cuantumul lunar al bursei este de 1 500 RON. Bursa nu acoperă asigurarea de 
sănătate. 
 
Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele: 
1. Proiect de cercetare cu o planificare clară a timpului care urmează să fie 

petrecut la Centru (maxim 1500 de cuvinte) 
2. Scrisoare de intenție 
3. CV  
4. Copia ultimei diplome obținute (doctorat/master) 
5. Două scrisori de recomandare 
 
Referenții sunt rugați să trimită scrisorile de recomandare pe adresa 
cces@ecum.ro. La aceeași adresă trebuie trimise și celelalte documente, într-un 
singur PDF.  
 
Dosarele de candidatură trebuie să fie redactate în limba engleză sau germană 
(diplomele nu trebuie traduse) și să fie trimise până pe data de 15 Martie, 2018, 
în format electronic, la cces@ecum.ro. 
 
 
 

 
Centrul de Cercetare Ecumenică  

al Universității Lucian Blaga din Sibiu  
a fost înființat în 2005 prin colaborarea 

Facultății de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna 
și a Departamentului de Istorie, Patrimoniu și 

Teologie Protestantă.  
Centrul are ca scop încurajarea dialogului 

ecumenic prin instrumente academice: 
publicații, cercetare, cursuri.  

Sub egida Centrului apar volumele colecțiilor 
Studia Oecumenica și  

Documenta Oecumenica, precum și  
Review of Ecumenical Studies, 

 revistă academică de tip peer-review. 

 

 

 


