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 Sunt invitați să participe masteranzi și doctoranzi stagiari de la universitățile românești. 
Organizatorii asigură cazarea (gratuită, 5 nopți) a participanților în sistemul hotelier de la Memorialul 
Ipotești și oferă spațiile Memorialului pentru desfășurarea programului. 
 Candidații vor trimite un proiect de cercetare (max 16.000 de semne, cu spații, inclusiv 
referințele critice) pe o temă de istoria receptării critice eminesciene. Vor fi privilegiate abordările școlii 
clujene de eminescologie, întrucât această ediție a Școlii de vară se va desfășura sub egida sărbătoririi 
Centenarului Universității românești de la Cluj (1919 – 2019). Alături de acest proiect de cercetare, 
candidații vor completa formularul de înscriere de mai jos și îl vor anexa dosarului de candidatură. 
Candidaturile incomplete/incorecte nu vor fi luate în considerare. Termenul limită de trimitere a 
candidaturilor pentru selecție, pe adresa m.ipotesti@gmail.com, este 20 mai a.c.  

Selecția candidaților va fi anunțată până în 1 iunie a.c. Proiectele de cercetare vor fi dezvoltate și 
prezentate în cadrul atelierelor Școlii de vară. 

Transportul participanților, precum și eventuala diurnă, vor fi asigurate de universitățile de 
proveniență.  
 Programul provizoriu al Școlii este următorul: 
Z1: sosirea participanților, vizitarea complexului muzeal, conferință de deschidere 
Z2: dimineața – workshopuri tematice, seara – conferință a unui invitat 
Z3: dimineața – workshopuri tematice, seara – conferință a unui invitat 
Z4: vizitarea orașului Botoșani, lectură publică a unui poet invitat 
Z5: conferință de închidere a manifestării 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din partea Facultății de Litere, UBB, este 
dna lect. dr. Corina Croitoru (corina.boldeanu@yahoo.com).  

 
 
        În numele comitetului de organizare, 
Cluj-Napoca, 23 martie 2019     prof. univ. dr. Ioana Bican 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

(completați documentul, înregistrați-l PDF, numindu-l cu numele și prenumele dvs., și returnați-l pe 
adresa: m.ipotesti@gmail.com) 

 

 

A. INFORMAȚII CARE VOR FIGURA ÎN DOCUMENTELE ȘCOLII DE VARĂ: 

Nume, prenume:  

Statut (masterand/doctorand): 

Afiliere instituțională: 

Email (sau alte coordonate de contact):  

Coordonator științific (nume, coordonate de contact): 

Titlul proiectului de cercetare:  

Abstract (max. 500 de semne) + 5 cuvinte-cheie: 

 

 
 
B. INFORMAȚII NECESARE ORGANIZATORILOR: 

Data/ziua estimată a sosirii: 

Data/ziua estimată a plecării:  

Alte informații pe care considerați că e necesar să le comunicați aici organizatorilor:  

 

Confirm că datele de mai sus sunt corecte și complete și că sunt de acord cu prelucrarea lor de către 
organizatori. Am luat la cunoștință despre condițiile organizatorilor. 

 

Data:  

Semnătura, 
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