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Noaptea Literaturii Europene la Bucureşti
Zece institute culturale au facut o selecţie de literatură tradusă din nouă limbi şi publicată în română şi au invitat autori, actori,
personalităţi media, care timp de trei ore ne vor purta paşii în fascinantul univers al literaturii contemporane. Fundaţia Löwendal
(Piaţa Gh. Cantacuzino nr.1, langa Parcul Ioanid) găzduieşte acest eveniment de la ora 20.30 până la ora 23.30, chiar în seara în
care se deschide Târgul de carte Bookfest, prilej cu care autori importanţi invitaţi la Târg vor trece pragul Nopţii Literaturii de la
Bucureşti.
Pentru mai multe detalii vizitati: http://www.icr.ro/noaptea_literaturii_europene_2012

Saptămâna Naţională a Voluntariatului
Dată desfăşurare: 14-20 mai 2012
SNV va duce poVESTEA voluntariatului în toate comunităţile
unde există organizaţii şi instituţii care implica voluntari, centre
de voluntariat, şcoli, biblioteci şi grupuri cu iniţiativa!
SNV este un eveniment naţional anual menit să mobilizeze cât
mai multe organizaţii şi voluntarii pe care aceştia îi implică,
pentru a sărbătorii împreună voluntariatul, pentru a atrage
sprijinul comunităţii pentru acesta şi pentru a recunoaşte public
activitatea voluntarilor. SNV înseamnă evenimente de creştere a
profilului voluntarilor în comunitate şi acţiuni de voluntariat
public pentru:

Sursa: http://www.google.ro/imgres?q=eventos+culturale&start

Evenimente
culturale

*
*
*
*
*
*
*

protecţia mediului şi animalelor;
sprijinirea celor dezavantajaţi;
apărarea drepturilor omului;
înfrumuseţarea şi dezvoltarea comunităţii;
promovarea valorilor culturale;
sport şi stil de viaţa sănătos;
educaţie.

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.voluntariat.ro/
snv.htm

Redactori şefi: Cristiana Pâslaru şi Sorina Papa
Redactori: Dune Alexandra, Drăgănescu Ilinca Alexandra, Gavriliţă Alexandra, Moise Mădălina, Popa Elena, Răducu
Laurenţiu Gabriel
Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.
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TICTAC, Spania
Termen de aplicare: 15 iunie
Rezultate eveniment: Promovarea cetăţeniei europene şi a Programului Tineret în acţiune destinat tinerilor cu experienţă în evenimente şi activităţi internaţionale

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/05/09/
tictac-in-spain-multilateral-training-course/

Drepturile Omului monitorizate de Institutul Şcolii de Vara 2012
Termen de aplicare: 1 iunie 2012

Pentru mai multe informaţii accesaţi: : http://www.mladiinfo.com/2012/05/04/
human-rights-monitoring-institute-summer-school-2012/

PYPA 2012
Termen de aplicare: 1 iunie 2012

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://
www.mladiinfo.com/2012/05/02/5th-post-yugoslav-peace-academy-pypa-2012/

Sursa: http://www.google.ro/imgres?
q=conferinte&um

Conferinţe,
Forumuri,
Seminare

Curs de vară, Protecţia Internaţională a Drepturilor OmuluiProtecţia Minorităţilor Naţionale
Termen aplicare/înscriere: 31 mai 2012
Consiliul Europei şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sunt parteneri în organizarea cursului.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/04/17/summer-course-international-protection-of-humanrights-protection-of-national-minorities/

Metode şi instrumente de educaţie non-formală, Craiova
Termen aplicare/înscriere: 29 mai 2012
Rezultate: Cursul este pregatit şi implementat pe baza unei metodologii care pune accent pe participarea activă şi angajamentul celor
implicaţi

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/650

Metode si instrumente de educaţie nonformală în contextul Programului Tineret în Acţiune, Bihor
Termen aplicare/înscriere: 3 iunie 2012
Rezultate eveniment: Cursul este gratuit pentru fiecare persoană înscrisă, aceasta va beneficia de finanţare din partea Comisiei Europene, prin Programul „Tineret în Acţiune”

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/646

International Psychology Student's Congress Mind's Explorers in Universities
(Congresul International “Exploratori ai Mintii” in Universitati, al Studentilor la Psihologie)
Termen pentru aplicare: 28 Mai 2012

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.congresulmeu.webs.com
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Archives, History and Politics in Romania between the 19th and 21st centuries
(Arhiva, Istorie şi Politică în România între sec XIX-XXI)
Termen aplicare/înscriere: 10 iunie 2012

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://tinyurl.com/7ljvvc9

ETHOS/ PATHOS/ LOGOS The Sense and Place of Persuasiveness in Linguistic, Literary and Philosophical
Discourse (Sensul şi rolul persuasivităţii în discursul lingvistic, literar şi filosofic)
Termen aplicare/înscriere: 15 iunie 2012

Pentru mai multe informaţii accesaţi: : http://conferenceupg.blogspot.com/

European Voluntary Service (EVS)
Termen aplicare/înscriere: 1 februarie, 1 aprilie, 1 iunie, 1 septembrie şi 1
noiembrie
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2010/11/08/
european-voluntary-service-evs/

Exit Festival is Looking for 1500 Volunteers
(Festivalul Exit caută 1500 de voluntari )
Termen aplicare/înscriere: 31 mai 2012
Rezultate eveniment: Prin viaţa socială captivantă a Exit-ului, voluntarii îşi vor
dezvolta simţul de apartenenţă şi utilitate la comunitate; îşi vor dezolta noi abilităţi,
vor fi experimenta munca în echipă, vor socializa cu alte persoane din jurul lumii,
îşi vor îmbunătăţii cunoştinţele în limbi străine şi vor dobândi cunoştinţe noi despre
organizarea unui festival de mare amploare. O parte specială din activităţile
voluntarilor va consta în workshop-uri ecologiste, unde vor fi educaţi în domeniul
tehnologiilor aplicate pentru surse de energie regenerabile şi îşi vor îmbunătăţii
cunoştinţele ecologice din domeniul protecţiei mediului.
Sursa: http://www.google.ro/imgres?

Voluntariat

Pentru mai multe informaţii accesaţi: vizitati: http://
www.mladiinfo.com/2012/05/07/exit-festival-is-looking-for-1500-volunteers/ ;
http://www.exitfest.org/en/news/exit-festival-looking-1500-volunteers

FreeNetWorld 2012- Call for Volunteers
(Voluntari pentru festivalul internaţional de film FreeNetWorld 2012 )
Termen aplicare/înscriere: 15 iulie 2012

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/04/10/freenetworld-2012-call-for-volunteers/ ; http://
www.freenetworld.org/2012/ ; http://www.freenetworld.org/2012/index.php/contact
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Bursă de cercetare la Şcoala de Afaceri Westminster
Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare: 8 iunie 2012
Rezultate: Diplomă de doctorat

Pentru mai multe informaţii accesaţi: : http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=1167,eu,sch&issue=20120502&utm_source=east\
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120502

Bursă de studiu Kamram Djam
Bursă de doctorat care oferă o contribuţie la taxe cuprinsă între 3000 si 13.000 de lire pe an. Durata 3 ani.
Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare: 31 Mai 2012, ora 17.00.
Rezultate : Diplomă de doctorat

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1170,eu,sch&issue=20120502&utm_source=east\
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120502

Bursă de cercetare doctorală la Universitatea Dundee, Marea Britanie
Termen de aplicare: 31 mai 2012
Rezultate: Diplomă de doctorat

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1160,eu,sch&issue=20120426&utm_source=east\
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120426

Burse Pergasus Marie Curie în Belgia
30 de locuri pentru o durată de 3 ani şi 59 de locuri pentru o durată de un an.
Termen aplicare: 1 iunie 2012
Rezultate: Diplomă post-doctorală
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1161,eu,sch&issue=20120426&utm_source=east\

Sursa: http://www.google.ro/imgres?q=burse

chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120426

Bursă de cercetare post-doctorală la Universitatea Kent, Marea Britanie
Se adresează candidaţilor care dau dovadă de excelenţă în cercetare.
Termen de aplicare: 25 mai 2012

Burse de
studiu

Rezultate: Diplomă post-doctorală
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=1162,eu,sch&issue=20120426&utm_source=east\
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120426

Bursă de cercetare pentru chirurgi în Elveţia
2 locuri disponibile pe o durată de 3 luni şi se oferă ajutor financiar
Termen aplicare/înscriere : 31 mai 2012
Rezultate : Diplomă de cercetare
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=327,other,sch&issue=20120426&utm_source=ea\
stchanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120426
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International Summer School on Social Business Process Management
Crowdsourcing and social enterprise,Como, Italy
(Şcoala Internaţională de Vară pentru Administrarea afacerilor sociale
prin intermediul crowdsourcingului şi întreprinderile sociale)
Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare: 1 iunie 2012
Rezultate: diploma.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:http://socialbpmschool.webratio.com/

Summer School on Intergenerational relationship in a globalized
world, Italy
(Şcoala de vară cu tema: Relaţia intergeneraţionala într-o lume
globală, Italia)
Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare:31 mai 2012
Rezultate: certificat

Sursa: http://www.google.ro/imgres?

Pentru mai multe informaţii accesaţi:http://www.graduateschool.unimi.it/
carlo_alberto_ss_2012.html

Şcoli de vară

q=seminarii&um

Summer School “Using Lisbon Treaty for Building Active Citizenship”. Vilnius, Lithuania
(Şcoala de vara: “Utilizând Tratatul de la Lisabona în scopul Construirii unei cetăţenii active”)
Termen aplicare/înscriere: 1 iunie 2012
Rezultate: diploma.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.hrmi.lt/en/events/summer-study/summer-school-2012/

Summer School in Business and Economics, Valencia-Spain
(Şcoala de vară pentru Administrarea afacerilor şi Economie)
Termen de aplicare: 1 iunie 2012
Rezultate eveniment: diploma

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.uv.es/economia/summer-school/eng/index.wiki

Walking the rope: Ukraine’s balancing act between Europe and Eurasia, National University of "Kyiv-Mohyla
Academy"
(Mergând pe frânghie: Actul de echilibristrică al Ucrainei în ceea ce priveşte poziţia faţă de Europa şi Eurasia)
Termen de aplicare: 25 mai 2012
Rezultate eveniment: diploma

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://dfc.ukma.kiev.ua/comming-to-naukma/international-summer-programs/walking-therope-ukraine-balancing-act-between-europe-and-eurasia

Welcome at the 8th TAD ( Bun gasit la cel de-al 8lea Dialog Transatlantic)
Termen de aplicare/inscriere: 25 mai 2012
Rezultate eveniment: Lucrări publicate
Pentru mai multe informatii accesati: http://www.8tad.org/
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International Translation Summer School: The Translator and Cultural Knowledge
(Şcoala Internaţională de Vară pentru Traducători: Traducătorul şi Cunoştinţele Culturale)
Termen de aplicare/înscriere: 27 mai -27 iunie 2012
Rezultate eveniment: diplomă

Pentru mai multe informaţii accesaţi http://www.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/acad/hale/Translation/Description%
20International%20Translation%20Summer%20School.pdf

Şcoala de vară - Limba germană intensiv, Bran-Moeciu
Termen de aplicare/înscriere: 25 mai 2012
Rezultate eveniment: diplomă
Termen de aplicare/inscriere: http://www.scoaladegermana.ro/

FreeNetWorld 2012- Call for participation
Termen aplicare/înscriere: 15 iulie 2012
Rezultate eveniment:
Free NET World Open Movie Award / Premiul FreeNET World Open pentru film
The best documentary film / Cel mai bun documentar
The best animated film / Cel mai bun film animat
The best fiction / Cea mai bună poveste
The best music video/experimental film / Cel mai bun videoclip pentru muzică/ film experimental
Special audience ‘s choise award / Premiul special pentru popularitate
Pentru mai multe detalii vizitati: http://www.freenetworld.org/2012/

Concurs de fotografie: Instantanee ale vieţii tale în Uniunea Europeană
Termen aplicare/înscriere: 31 mai 2012
Rezultate eveniment: cea mai buna fotografie va câştiga o tabletă şi va fi publicată pe
afişul preşedinţiei daneze a UE
Pentru mai multe detalii vizitati: http://snapshots.eu2012.dk/

Concurs de filme: Solidaritatea între generaţii
Termen aplicare/înscriere: 15 mai 2012
Rezultate eveniment: Realizatorii celor mai bune trei filme vor fi invitaţi la Bruxelles
pentru a-şi vedea filmul proiectat în cadrul unui eveniment special în noiembrie 2012.
Pentru mai multe detalii vizitati: http://web.cor.europa.eu/epp/Events/Competitions/
Pages/Filmcompetition2012.aspx

Your Photo in National Geographic
Sursa:http://www.google.ro/imgres?
q=primer+luga

Concursuri

Termen aplicare/înscriere: continuu, până la data de 15 a fiecarei luni
Pentru mai multe detalii vizitati: http://ngm.nationalgeographic.com/your-shot ; http://
www.mladiinfo.com/2012/02/22/your-photo-in-national-geographic/

Concurs de fotografie la Centrul Public / Fotografiază implicarea civică!

Termen aplicare/înscriere: 30 mai 2012
Rezultate eveniment: Recompensa constă în organizarea unei expoziții colective la Centrul Public, cu cele mai bune lucrări, pentru o
perioadă de trei luni.
Pentru mai multe detalii vizitati: http://philosub.wordpress.com/2012/04/19/concurs-de-fotografie-la-centrul-public/ , http://
www.soros.ro/ro/evenimente_detaliu.php?eveniment=100 , http://www.soros.ro/concursdefotografie/?q=node/add/participant
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