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СТАЖОВЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА АКЕДЕМИЯ НА
НЮРНБЕРГСКИТЕ ПРИНЦИПИ
Международната академия на нюрнбергските принципи
търси студенти за 3-месечна стажантска програма. Тяхното
образование трябва да е свързано с организация на събития,
медии и научни изследвания. Участниците трябва да имат
основни умения за работа с MS Office, както и интерес към
международното криминално право. С предимство са
кандидати от държави, които все още се развиват в тази
област. Работните езици по програмата са немски и
английски.
Стажуването в организацията включва: достъп до
международна мрежа от професионалисти и източници на
информация; гъвкаво работно време, както и финансова
компенсация на база на изработените часове. Повече
информация за необходимите документи за
кандидатстването, което продължава през цялата година,
можете да намерите на официалния сайт на академията.

Краен срок: целогодишно

КОНКУРС ЗА СТАЖАНТ-АТАШЕТА НА МВНР
Министерството на външните работи (МВнР) обявява конкурс за
стажант-аташета. Темите, по които кандидатите трябва да се
подготвят за изпитите, може да намерите тук.
Конкурсът ще се проведе до края на годината, като МВнР ще
съобщи своевременно за старта му. Успешно преминалите 15 души
ще станат държавни служители на длъжност "стажант-аташе". За
да участват в конкурса, кандидатите трябва да имат завършено
висше образование със степен "магистър" в хуманитарни науки,
социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана и да
владеят най-малко два чужди езика, като поне единият от тях да е
официален за ООН или работен за Европейската комисия.
Кандидатите, които владеят редки езици като албански, арабски,
гръцки, иврит, италиански, китайски, корейски, румънски, руски,
скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски,
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имат предимство при равни резултати с техни конкуренти от писмената и устната част от изпита.
Повече иформация за конкурса можете да намерите тук.
Краен срок: не е посочен

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Екипът на инициативата на Столична община "Визия за София" обявява стажантка програма с 6
позиции в следните специалности: мениджмънт, PR и комуникации, устройствено планиране и
ГИС, социология, екология и правно-нормативни аспекти.
Програмата предвижда месечно заплащане на граждански договор, както и допълнителна
стипендия за кандидатите, регистрирани в уебсайта Студентски практики. Кандидатстването става
с подаване на CV на e-mail: team@vizia.sofia.bg.
Краен срок: не е посочен

СТИПЕНДИИ НА МОН ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г.
Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши
училища, за обучение в чуждестранни висши училища, в изпълнение на междуправителствени
спогодби за образователен, културен и научен обмен.
Актуалните възможности са:
I. Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър или
Магистър (след завършено средно образование);
Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз
основа на критериите: Степен на мотивация, Информираност за обучение в съответната страна,
Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация.
Важно! Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2018-2019
година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година.
В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване,
освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на
студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки и др. Пътните, визовите и паспортните
разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка кандидата.

2

I. Стипендии за пълен срок на обучение за Бакалавър или Магистър след завършено
средно образование
1. Армения – 4 стипендии, пълен срок на обучение на руски/английски/арменски за студенти от
всички специалности;
2. Виетнам – 1 стипендия, пълен срок на обучение на виетнамски/френски/руски/английски за
студенти от всички специалности;
3. Гърция – 1 стипендия, пълен срок на обучение на английски/новогръцки/френски/немски за
студенти от всички специалности;
4. Македония – 3 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности без
специалностите в областите на висше образование, здравеопазване, спорт и изкуства;
5. Молдова – 1 стипендия, пълен срок на обучение на румънски/руски за студенти от всички
специалности без “Медицина”, “Дентална медицина” и специалностите от областта на висше
образование и изкуства;
6. Румъния – 2 стипендии, пълен срок на обучение на румънски/френски/английски за студенти
от всички специалности;
7. Украйна – 2 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности;
8. Япония – 1 стипендия, 1 академична година обучение на английски език за студенти от
специалностите “Японистика” и “Приложна лингвистика с японски език”.
Изисквания към кандидатите:
•

Да са български граждани

•

Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2017 – 2018 г.:
-

•

в първи курс, редовна форма на обучение
с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър“ 4.50
Да не са навършили 25 години към датата на конкурса

Документи за кандидатстване:
•
Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен
конкурс с опис на приложените документи.
•
Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и
информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
•

Академична справка за успеха и формата на обучение

•

Мотивация

•

Копие от дипломата за средно образование

•

Документ за владеене на работния език (ако има такъв)

•

Копие от личната карта на кандидата

•
Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи,
разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за
обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие
до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ
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пред МОН и пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си
задължения към чуждестранното висше училище.
Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес:
София, бул. Княз Донкуков 2А.
Срок за кандидатстване: 16 март 2018 г.
Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 19 март 2018 г. на посочените
електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 21 и 23 март 2018 г. от 10.00ч. в МОН.
За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693.
Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички
изисквания и условия за кандидатстване

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: РАБОТЕН ПАКЕТ „МОБИЛНОСТ“
Докторантски център „Св. Климент Охридски“, проект BG05M2OP001-2.009-0013 започва
набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни
командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС).
Възможности
Проектът ще финансира три типа мобилности:
1) Участие в международни научни форуми, до 3 дни
2) Участие в летни школи в чужбина, до 8 дни
3) Краткосрочни научни визити, до 6 дни
Допустимост на кандидатурите
Допустимите кандидати включват:
· докторанти,
· постдокторанти,
· студенти,
· специализанти,
· млади учени и
· преподаватели.
Документи и процедури
Заявки за участие се подават съгласно детайлните условия в приложената към поканата
методология и в утвърдените за целта образци от пакета с документи за кандидатстване.
Документите се изпращат електронно на адрес: kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg
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Важно: Документите се попълват в приложените форми и се подават със сканирани подписи
(подписани и сканирани).
Срокове
Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети. За
нуждите на оценката и изготвянето на командировъчните заповеди кандидатите следва да подадат
документите си до 60 работни дни преди датата на планираното пътуване.
Приложение – пакет с документи за кандидатстване
1. Планирани гарантирани бройки по факултети
2. Методология за подбор на кандидатите
3. Заявление за участие в конференция
4. Заявление за участие в лятна школа
5. Заявление за участие в научна визита
6. Декларация на кандидата
7. Образец на CV
За повече информация, моля посетете сайта на Докторантския център на адрес:
http://phdsu.blogspot.bg/2017/07/blog-post.html

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: РАБОТЕН ПАКЕТ „ОБУЧЕНИЕ“
В рамките на работен пакет "Обучение" се организират специализирани обучения за докторанти и
преподаватели.
Записването за курсовете става през Мудъл - системата за електронно обучение на Софийския
университет.
При затруднение как да запишете конкретен курс, може да разгледате инструкцията за избор на
докторантски курс.
***
Докторантски център "Св. Климент Охридски" обявява следните курсове за докторанти:
за зимен семестър на учебната 2017/2018 година (списък-1)
за летен семестър на учебната 2017/2018 година (списък-2)
за зимен семестър на учебната 2018/2019 година (списък-3)
За повече информация, моля посетете сайта на Докторантския център на адрес:
http://phdsu.blogspot.bg/p/blog-page_91.html?m=1
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ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: РАБОТЕН ПАКЕТ „ОТКРИТА НАУКА“
Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантски център „Св. Климент Охридски“
1. За какво може да се търси подкрепа?
В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за:
-

специализиран превод;
такси на издателството за публикуване на текста.

2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства:
-

до 1047 лв.

3. Кой може да кандидатства?
-

докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени;
преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе
групи.

4. Срокове и административна информация
Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно
от 30.09.2018 г.
Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената
„Методология“.
Документите се подават:
а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg
б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното
време на служителя)
Необходими документи:
Формуляр за кандидатстване
Декларация
Автобиография
За повече информация, моля посетете сайта на Докторантския център на адрес:
http://phdsu.blogspot.bg/p/blog-page_28.html?m=1
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СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (ВСИЧКИ
ДИСЦИПЛИНИ)
Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за
магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е
достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на
клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична
година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.
Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на
календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с
допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях
се уведомява за датата и времето на интервюто.
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
Изисквания за участие в конкурса
-

българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и
притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските
стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2018 г.
добро здравословно състояние
не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива,
които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

Необходими документи
1.

Формуляр за кандидатстване (попълва се на
https://iie.embark.com/apply/foreignfulbright https://iie.embark.com/apply/foreignfulbright);
Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да
намерите и на http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в
системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди
окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
2. Три препоръки
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват
формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно,
препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове.
3. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за
допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)
Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и
легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително
обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
4. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички
специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес
администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).
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Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 10 май, 2018 г. се счита за
значително предимство при кандидатстване.
Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември, 2018 г.
Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.
Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения.
Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидати
•

Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички
необходими документи.

•

Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в
съответната област.

•

Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната
селекционна комисия.
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората
половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
Номинациите се обявяват в началото на месец юли.

•
•

Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за
международни стипендии (FSB).
Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-20 г.: 10 май, 2018 г.
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ДОКТОРАНТИ
Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на
редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ.
До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с
изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6
месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии.
Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на
календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с
допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях
се уведомява за датата и времето на интервюто.
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
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Изисквания за участие в конкурса
•

Кандидатите трябва да имат българско гражданство. Лица с двойно гражданство (българско и
американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват.

•

Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест iBT
TOEFL, най-малко 81 т.

•

Кандидатите трябва да бъдат редовни или задочни докторанти във висши учебни заведения.

•

Представеният изследователски проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и
осъщевим в рамките на програмата.

•

Кандидатите трябва да са в добро здравословно състояние.

•

Не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които
са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

Необходими документи
1.

Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://iie.embark.com/apply/foreignfulbright)
Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да
намерите и на foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в системата
информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното
изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
2. Три препоръки
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват
формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно,
препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове
3. Копия от преведени и легализирани университетска диплома, документ за зачисляване в
докторска програма и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация
(сканирани и приложени към електронния формуляр)
Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и
легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително
обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
4. За професионалните специалности като право, икономика, архитектура се изисква покана от
образователна или изследователска институция в САЩ (сканирана и приложена към
електронния формуляр)
5. Валидни резултати от американския стандартизиран тест TOEFL.
Представянето на резултати от TOEFL до 10 май, 2018 г. се счита за значително
предимство при кандидатстване.
Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември,
2018 г.
Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.
Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения.
Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Селекционен процес
•

Апликациите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички
необходими документи.
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•

Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в
съответната област.

•

Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната
селекционна комисия.
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората
половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
Номинациите се обявяват в началото на месец юли

•
•

Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Международния Фулбрайтов
съвет на учените.
Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-2020 г.: 10 май, 2018 г.

1ST SUMMER SCHOOL OF THE ECPR STANDING GROUP ON EXTREMISM &
DEMOCRACY ON ‘CONCEPTS AND METHODS FOR RESEARCH ON FAR-RIGHT
POLITICS’ (SCUOLA NORMALE SUPERIORE, FLORENCE, 25-29 JUNE 2018)
The ECPR Standing Group on Extremism & Democracy, the Centre for Research on Extremism (C-REX),
and the Centre on Social Movement Studies (COSMOS) invite applications for the upcoming Summer
School on ‘Concepts and Methods for Research on Far-Right Politics’, which will be held at the Scuola
Normale Superiore in Florence, Italy, from Monday 25 to Friday 29 June 2018.
CALL FOR APPLICATIONS
We are pleased to announce that the call for applications is now open for the 1st Summer School of the
ECPR Standing Group on Extremism & Democracy on ‘Concepts and Methods for Research on Far-Right
Politics’, sponsored by the Centre for Research on Extremism (C-REX), the European Council for Political
Research (ECPR), and the Centre on Social Movement Studies (COSMOS). The Summer School will take
place in Florence, Italy, from 25 to 29 June 2018 and is open to 15 Master’s and PhD students of different
disciplinary backgrounds in the social and political sciences, as well as early career researchers interested
in the study of far-right politics.
The Summer School focuses on the study of the far right in its populist, radical, and extremist
manifestations. Its aim is to bolster and promote knowledge on the theoretical, empirical, and
methodological underpinnings of contemporary far-right politics. The School will focus on how to study
and interpret the different manifestations of far-right politics across time, arenas, and national contexts.
The School will introduce students to concepts and theories explaining the conditions affecting far-right
mobilisation and performance; and methods to tackle this phenomenon empirically. Despite the growing
attention received by far-right political parties, social movements, and groups, we still lack a
comprehensive conceptual and methodological toolkit to investigate its diverse expressions in the multiorganisational field. The School will thus address young scholars and students, and discuss how to apply
established research techniques to the study of farright politics, and create, retrieve, and manage available
data. In sum, the School intends to create an interactive learning environment where graduate students
will have theopportunity to:
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• Learn and familiarise with the conceptual and theoretical foundations of far-right politics, and draw on
comparative empirical expertise on far-right mobilisations, electoral performances, and violent
manifestations;
• Understand the rationale and practices of a number of methods employed to study far-right politics, at
the micro, meso, and macro levels;
• Develop the skills to confidently rely on mixed-method approaches and methodological pluralist
practices in their own research projects;
• Present their ongoing research and receive feedback from leading scholars in the field.

LOCATION AND SCHEDULE OF ACTIVITIES
The Summer School will take place in Florence and will last five teaching days, from 25 to 29 June 2018.
The Summer School will include two keynote speeches and five teaching days focusing on particular
themes related to the overall topic of the Summer School:
Day 1: Monday, 25 June
• Keynote speech: ‘The Study of the European Far Right: Towards a Fourth Wave?’ (Cas Mudde,
University of Georgia)
• Theory class: Theories and concepts of the far right (Cas Mudde, University of Georgia)
• Methods class: Historical and archival research (Matteo Albanese, University of Lisbon)
Day 2: Tuesday, 26 June
• Theory class: Populist radical right parties in Europe (Andrej Zaslove, Radboud University)
• Methods classes: Mass surveys (Andrej Zaslove, Radboud University); Expert surveys (Andrea L. P.
Pirro, Scuola Normale Superiore)
Day 3: Wednesday, 27 June
• Theory class: The far right as a social movement (Pietro Castelli Gattinara, University of Oslo, and
Andrea L. P. Pirro, Scuola Normale Superiore)
• Methods classes: Interviewing and life histories (Giorgia Bulli, University of Florence); Protest event
analysis (Pietro Castelli Gattinara, University of Oslo)
Day 4: Thursday, 28 June
• Theory class: Far-right violence in Western Europe (Jacob Avsland, University of Oslo)
• Methods classes: Quantitative data on political violence (Jacob Avsland, University of Oslo);
Ethnographic approach (Kathleen Blee, University of Pittsburgh)
Day 5: Friday, 29 June
• Theory class: Far-right political communication (Caterina Froio, Catholic University of Lille)
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• Methods class: Internet and social network analysis (Caterina Froio, Catholic University of Lille)
• Keynote speech: ‘Gender and the Far Right’ (Kathleen Blee, University of Pittsburgh)

APPLICATION PROCEDURE
Applicants should email the following material to ead.summerschool@gmail.com by – and no later than –
11 March 2018:
• A curriculum vitae;
• A short cover letter (max one page) explaining how their research fits the scope of the Summer School;
• A 500-word abstract of a proposed scientific paper to be presented during the Summer School.
Applicants will be informed of the outcome by email no later than 26 March 2018. Those offered places
must confirm their participation through enrolment by – and no later than – 10 April 2018, after which
places will be offered to applicants on the reserve list.

ENROLMENT FEES, GRANTS, AND ACCOMMODATION
There is a fee of €225 to participate to the Summer School. Light lunches, welcome drinks, a social dinner,
academic material, computing and internet facilities will be available for free to all participants. Travel
and accommodation costs are not included. However, the ECPR is generously offering two Travel &
Accommodation Grants of €250 each. You should indicate in your application whether you would like to
compete for these grants. Please note that in order to qualify for such grants, participants will have to
meet all the following criteria:
1. Be from an ECPR member institution who have paid their annual membership fee (you can check to see
if their institution is a paid member here: http://ecprnet.eu/Membership/CurrentMembers.aspx);
2. Have paid their Summer School fees in full;
3. Not be receiving any other funding to attend the Summer School, i.e. must be selffunded;
4. Be subject to adequate academic performance during the Summer School, as assessed by the Summer
School organisers.
The host institution (Scuola Normale Superiore) is also offering accommodation at its residence
(Residenza Capitini) at a discounted price of € 13,35/night per person for a single bedroom. Please, also
confirm upon enrolment whether you would like to reserve a room for your stay. Availability is limited, so
reservation is highly recommended.
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REQUIREMENTS
Participants to the Summer School will be asked to write and submit a 7,000-8,000-word paper by 1
June 2018. The paper will be presented during the Summer School, providing a unique experience for
discussion and feedback from established scholars. English will be the working language; students are
expected to have a good command of written and spoken English. Participants will be also required to
complete the mandatory readings for morning lectures and to actively engage in discussion during
morning and afternoon sessions.
SUMMER SCHOOL ORGANISERS
Pietro Castelli Gattinara (C-REX, University of Oslo)
Andrea L. P. Pirro (COSMOS, Scuola Normale Superiore)
CONTACTS
For applications and any additional queries, please contact the Summer School organisers
at: ead.summerschool@gmail.com.

M.A. PROGRAM IN OTTOMAN HISTORY - DEPT. OF HISTORY & ARCHAEOLOGY, UNIVERSITY OF
CRETE AND INSTITUTE FOR MEDITERRANEAN STUDIES, FO.R.T.H.
Τhe Department of History and Archaeology of the University of Crete and the Institute for
Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology-Hellas (FO.R.T.H.) announce that
they will jointly run an English-language M.A. Program in Ottoman History as of September 2018.
The Program will be held in Rethymno, a beautiful Venetian, Ottoman, and Modern Greek town on the
island of Crete, Greece. Its duration will be two years (4 academic semesters) and it will offer classes in
Ottoman history and Ottoman palaeography and diplomatics, as well as in modern Turkish for those who
are not native Turkish speakers. Furthermore, students will be required to write an original M.A. thesis,
based on a critical use of Ottoman sources.
The Program will not charge tuition fees. The 2018 call for applications will be announced soon.
If you are interested, please get in contact with:
Antonis Anastasopoulos anastasopoulos@uoc.gr
Elias Kolovos kolovos@uoc.gr
Marinos Sariyannis sariyannis@ims.forth.gr
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SHANGHAI UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ACCEPTING APPLICATIONS FOR MA AND PHD
ACADEMIC PROGRAMS
http://internationalstudiesandsociology.blogspot.com.tr/2018/01/shanghai-university-gradua...
MA PROGRAMS
1. Asian Demographic Research
2. International Relations and Diplomacy
3. China Studies-History
4. China Studies-Sociology
PHD PROGRAMS
1. Ideological and Political Education
2. Sociology
3. Culture Studies
4. China History
5. World History
6. Global Studies
7. Anthropology
Shanghai University
http://en.shu.edu.cn/Default.aspx
or Chinese http://www.shu.edu.cn/
Application
http://www.apply.shu.edu.cn/sys/web/index.asp
We have three types of scholarships for foreign graduate students:
1. Confucius Institute Scholarship (HANBAN) http://cis.chinese.cn/?p=154
2. Shanghai University Scholarship – Contact: Professor Guo Changgang gchgang@staff.shu.edu.cn
3. Shanghai Local Government (Municipality) Scholarship
http://www.apply.shu.edu.cn/sys/web/Scholarships.asp
Shanghai University is a comprehensive research university and was founded in 1922; originally a
revolutionary school, the university contributed a group of useful people to the cause of Chinese liberation
and development. Shanghai University was founded on Qingyun Road, Jing'an District, Shanghai in 1922
and was the outcome of the cooperation between the Kuomintang (Nationalist Party) and the Communist
Party. By consolidating four universities, it became a research-intensive comprehensive university and
also the biggest higher learning institution run by Shanghai Municipality in 1994. Our university has more
than 40,000 students. The university enrolls more than 27,000 undergraduate and 14,000 postgraduate
students, including 3,896 international students. We have 28 schools and 2 independent departments,
with 71 undergraduate programs, 221 master programs, 17 engineering master programs, 117 Ph.D.
programs, 17 post-doctoral programs, and 2 MBA programs. Also, it is essential to mention our important
and historical alumni, such as Yang Shangkun, 4th President of People's Republic of China, enrolled in
Department of Sociology of Shanghai University in 1926, and Bo Gu, who was a senior leader of the
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Chinese Communist Party and a member of the 28 Bolsheviks, who enrolled in the Department of
Sociology of Shanghai University in 1925.
Please feel free to contact me if you have any further questions: tugrulkeskin@t.shu.edu.cn
GLOBAL STUDIES CENTERS
Center for Global Studies
Center for Latin American Studies
Center for Turkish Studies
Center for South Asian Studies
CONTACT INFORMATION OF OUR FACULTY:
Professor Zhang Yongan zhangyongan@shu.edu.cn (Public Health and History)
Professor Guo Changgang gchgang@staff.shu.edu.cn (Global and Turkish Studies)
Professor Jiang Shixue / 江时学 jiangsx@cass.org.cn (Latin American and European Studies)
Professor Tang Qingye qingyet@shu.edu.cn (Turkish Studies)
Professor Dong Wang dongwang@t.shu.edu.cn (China Studies)
Professor Iris Borowy borowyiris@i.shu.edu.cn (History Development and Global Health Studies)
Professor Lui Yi translation.liu@163.com (Turkish Studies)
Associate Professor Wu Hao cmmshanghai@shu.edu.cn (China Studies)
Associate Professor Tugrul Keskin tugrulkeskin@t.shu.edu.cn (Turkish and Middle East Studies)
Assistant Professor Chen Hao howsenster@126.com (Turkish and Turkic Studies)
Assistant Professor Rajiv Ranjan rajivranjan@i.shu.edu.cn (South Asian Studies)
Assistant Professor Yang Chen ycwf2008@163.com (Turkish Studies and Islam)
Assistant Professor WEI Qiaowei weiqiaowei@shu.edu.cn (Global Studies)
Visiting Fellow Eirini Anastasiadou e.anastasiadou@tu-berlin.de
Visiting Fellow, Professor David Fasenfest david.fasenfest@wayne.edu (Research Methods and Critical
Studies)

STUDY HISTORY AT CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (CEU), BUDAPEST
The Department of History at Central European University (CEU) offers interdisciplinary and
comparative perspectives on Eastern, Central and Western Europe, the Eastern Mediterranean, the
Middle East and Central Asia. The international faculty has a wide range of expertise, extending from the
history of the Habsburg, Romanov and Ottoman Empires to the study of totalitarian regimes in the 20th
century; from religious studies to numerous aspects of cultural, intellectual and social history.
Programs offered
•
Master of Arts in Comparative History / 1 year
•
Master of Arts in Comparative History: From 1500 to Present Time / 2 years
•
Master of Arts in European Women’s and Gender History (MATILDA) / 2 years
•
Doctor of Philosophy in Comparative History
Research areas
•
Nationalism studies
•
History of communism
•
History of fascism
•
History of Habsburg, Ottoman and Romanov empires
•
Religious studies
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•
Cultural history
•
Early modern history
•
Gender studies
•
Intellectual history
•
Social history
•
Urban studies
Why CEU?
•
Students and faculty from 115 countries
•
Alumni on 6 continents in top positions
•
Accredited in the U.S. and Hungary
•
8:1 student/faculty ratio
•
Based in Budapest, the heart of Europe
Scholarships available
CEU is committed to attracting talented students and scholars from around the world, and provides
generous scholarships available to accepted students from any country. In 2016-2017, 84% of CEU
students received financial aid, ranging from tuition awards to scholarships with stipends and housing.
Apply by:
• February 1, 2018 for master’s and PhD studies with financial aid
• June 1, 2018 for self-financing master’s studies
Find out more about CEU programs, admissions requirements and available funding options
at http://bit.ly/2B1C5Xu

STUDY MEDIEVAL STUDIES AT CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (CEU)
The Department of Medieval Studies at Central European University (CEU) provides intellectually
challenging comparative and multidisciplinary postgraduate education on all aspects of the history and
culture of the period between 300 and 1600 C.E. International faculty members cover Central and
Western Europe as well as the Byzantine, Slavic, Jewish, Arab and Ottoman worlds.
Programs offered
•
Master of Arts in Late Antique, Medieval and Early Modern Studies / 1 year
•
Master of Arts in Comparative History: Late Antique, Medieval, and Renaissance Studies / 2 years
•
Master of Arts in Cultural Heritage Studies: Academic Research, Policy, Management / 2 years
•
Doctor of Philosophy in Late Antique, Medieval and Early Modern Studies
Research areas
•
Political and legal history of the Middle Ages
•
Eastern Mediterranean history from Constantine the Great to Suleiman the Magnificent
(combining Late Antique, Byzantine, Eastern Christian, Islamic and Ottoman studies)
•
History of religion, philosophy and science
•
Archaeology, environmental and landscape history, cultural anthropology, material culture,
history of everyday life
•
Art history, visual culture, and manuscript studies
•
Social and economic history of medieval Central Europe
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•

Urban history and culture

Why CEU?
•
Students and faculty from 115 countries
•
Alumni on 6 continents in top positions
•
Accredited in the U.S. and Hungary
•
8:1 student/faculty ratio
•
Based in Budapest, the heart of Europe
Scholarships available
CEU is committed to attracting talented students and scholars from around the world, and provides
generous scholarships available to accepted students from any country. In 2016-2017, 84% of CEU
students received financial aid, ranging from tuition awards to scholarships with stipends and housing.
Apply by:
• February 1, 2018 for master’s and PhD studies with financial aid
• June 1, 2018 for self-financing master’s studies
Find out more about CEU programs, admissions requirements and available funding options
at http://bit.ly/2DA3NO7

TURKISH AND BLACK SEA SCHOLARS FUND (FOR RESEARCH TRIP TO THE UK OR ANKARA)
THE BRITISH INSTITUTE AT ANKARA
Eligibility Summary
Scholars of post-graduate status and above from countries bordering the Black Sea. Research must cover
the fields of the arts, humanities and the social sciences. It is essential that applicants read this document
carefully before completing the application.
TURKISH & BLACK SEA SCHOLARS FUND
Application Requirements & Eligibility
In order to proceed with the application you need to download and complete the Application Form from
the link at the bottom of this page. Once this is completed it should be emailed
to biaa@britac.ac.uk together with the completed Project Budget form by the deadline. In addition, it is
your responsibility to ensure that your referees have sent their letters of support by the deadline (see the
application form for details).
The Turkish Scholars grant is awarded for travel to the UK in order to visit a recognized UK Higher
Education Institution and further their research interests (e.g. studying a museum collection, using a
university library and/or presenting papers at conferences/workshops); or to travel to the Institute’s
premises in Ankara in order to further their research interests by using the collections held at the BIAA’s
centre for research excellence. Awards of a maximum of £500 will be offered.
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Applications for the TSF fund must be supported by one referee (see details about the reference in the
conditions & details document below). Note that you are responsible for ensuring that referee submits the
reference by the closing date of the application. Electronic references only will be accepted. The
Institute will not contact the referee. Lack of a reference will disadvantage an application.
A detailed budget is needed.
Please download the budget template to complete by clicking on the link below.
Applicants wishing to visit the UK are expected to have provisionally organised their visit to the UK prior
to applying for BIAA financial support, and are asked to provide confirmation from the host institution in
the UK.
Eligibility
Scholars of post-graduate status and above from countries bordering the Black Sea. Research must cover
the fields of the arts, humanities and the social sciences.
Deadline
The deadline for receipt of applications and reference is 29 April 2018

Download notes for applicants
In this document you can find details about the application and assessment procedure, and the conditions
attached to the award of the funding.
Click here to download
Download application form
This is the application form you need to download and complete. Once this is completed it should be
emailed to biaa@britac.ac.uk by the deadline.
Click here to download
Download budget form
This is the budget form you need to download and complete. Once this is completed it should be emailed
to biaa@britac.ac.uk by the deadline.
Click here to download

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ – 2018“
Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади
таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на
научноизследователски и иновативни проекти в категориите:
• Биология
• Химия
• Информатика
• Инженерни науки
• Материалознание
• Математика
• Медицина
• Физика
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•
•

Социални и хуманитарни науки
Екология

Тази година 20-тият юбилеен национален конкурс ще се проведе в периода 16 -18 април 2018 г., а
крайният срок за подаване на проекти е до 5 април 2018 г.
Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават парична
награда от 1 500 лв. на проект и правото да представят България на Европейския конкурс за млади
учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на
научното творчество сред младото поколение. През тази година европейското състезание ще се
проведе през месец септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.
Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO
Science Europe 2018 г., което ще се проведе през месец юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.
Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.
Всяко проектно предложение се подава на български и на английски език в електронен формат на
имейл: vesela.vasileva@mon.bg.
Изисквания към участниците:
• В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи до
трима човека.
• В конкурса могат да участват студенти първи курс, които да са под 21 години към 30
септември 2018 г.
Повече информация ТУК
Краен срок за подаване на проекти: 5 април 2018 г.
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ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ
•

ГРАНТОВЕ

•

КОНКУРСИ

•

ПРОГРАМИ

ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за
„Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в
Република България“
Цел на процедурата:
Подпомагане провеждането на международни научни форуми на
принципа на споделено финансиране с цел установяване и
задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с
водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни
резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.
Допустими кандидати:
•
Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн.
ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр. 107 от 24 Декември
2014г).
•
Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112
от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр. 107 от 24 Декември 2014г).
Критерии за оценка:
•
Събитието да се провежда на територията на Република
България;
•

Доказано международно участие;

•
Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на ЗННИ или
да попада в приоритетните области на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания или на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация;
•

Структурирана програма;

•
Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10%
доказано участие на млади учени;
•

Престиж на международните лектори;

•
Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и
задължително посочване на финансовия принос от други и/или
собствени източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за
организационни разходи и за разходи за настаняване на
поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на
млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на
Процедурата.
Представяне и подбор на предложенията:
Предложенията се представят в свободен формат с
придружително писмо, като трябва да съдържат информация по
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всички посочени критерии. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научноекспертна комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
Срок за подаване на предложенията - безсрочно.
В рамките на една сесия могат да бъдат подкрепени до две предложения от научна организация.
Максимален размер на съфинансирането - до 7000 лв.
Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б.
Пълен текст на процедурата
В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения
от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на
срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна
поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg
Въпроси и отговори във връзка с Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ
НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ

ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА КИТАЙ ЗА
ТАЛАНТЛИВИ МЛАДИ УЧЕНИ
Министерството на науката и технологиите на Китай обявява Програма за обучение и работа на
талантливи млади учени (ПТМУ). Тя представлява схема за международна мобилност, създадена
от китайското правителство с цел формиране и развитие на бъдещи водещи личности в сферата на
науката и технологиите в сътрудничество с други развиващи се страни. ПТМУ насърчава
трансграничния обмен на изявени млади учени и изследователи, както и подкрепя
сътрудничеството между научноизследователски институти, академии и предприятия. Програмата
предлага възможности за млади талантливи учени от развиващи се страни за работа и стипендии в
Китай на пълен работен ден за период от 6 до 12 месеца съвместно с китайски партньорски екипи.
ПТМУ е добра възможност за задълбочаване на сътрудничеството между учени от България и
Китай. Участници в нея от китайска страна са Департаментът за международно сътрудничество
към Министерството на науката и технологиите, Китайският център за научен и технологичен
обмен, както и научноизследователски институти, университети, юридически лица (предприятия),
правителствени институции за наука и технологии, дипломатически представителства и др.
На кандидатите (международни експерти) се оказва съдействие за издаване на необходимите
документи (виза, Сертификат за чуждестранен експерт и Разрешение за пребиваване на
чужденец), като им се осигурява финансова подкрепа до получаването на стипендията.
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За участие в програмата се допускат заети на пълен работен ден в своята страна учени и
изследователи на възраст до 45 г., притежаващи минимум пет години професионален опит или
докторска степен. Задължителни изисквания са: отличното владеене на английски език или
китайски мандарин; готовност за работа в Китай на пълно работно време, както и спазването на
законите, регламентите и правилата в Китай.
Стипендията, която получават участниците в програмата, е в размер на 12 500 китайски юана на
месец (които се равняват на около 3000 лв.) за настаняване, застраховка и дневни разходи. Шест
или 12-месечният престой и работа в Китай дават възможност за осъществяване на контакти и
извършване на съвместни проектни дейности с изследователски екипи на световно ниво.
Сертификатът, който се получава в края на програмата, е свидетелство за високо научно
постижение и придобит професионален опит.
Заявленията за участие в програмата се приемат целогодишно, като тяхното оценяване се
осъществява на тримесечна база – съответно през януари, април, юли и октомври.
Повече информация за програмата може да бъде намерена на адрес: http://tysp.cstec.org.cn. За
контакти: е-mail: tysp@cstec.org.cn, тел.: +86-10-68574085, адрес: 54 Sanlihe Road, Пекин 100045,
Китай.
Краен срок: целогодишно

НАЦИОНАЛНО

СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ

ПРОЕКТИ ПО COST
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване по процедура за предоставяне на
национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по
Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и
да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
•

Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г.
изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

•

Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ.
бр.107 от 24 Декември 2014г).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
Условие за съфинансиране на първи етап на дадена акция е наличие на положително решение на
Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на
същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.
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ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще бъдат
разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два пъти
годишно / през месец март и през месец октомври/.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.
Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3
За повече
информация: https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/10_2016/Procedura_COST_nac_fina
nsirane%E2%80%9329012016.pdf
В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения
от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани
само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg
Краен срок: текущ

ПРОГРАМА: „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”
Програмата финансира дейности в следните области:
•
•
•
•
•
•

Изкуство и култура;
Земеделие и околна среда;
Гражданско общество и демократични институции;
Социална сфера;
Образование и библиотеки;
Археология и културен туризъм.

Сумата на финансиране зависи от проектните дейности.
БЕНЕФИЦИЕНТИ: Юридически лица от Р. България
Образование и библиотеки
В работата си с българските училища, университети и библиотеки Фондация „Америка за
България“ се стреми да продължава най-добрите традиции на българското образование.
Фондацията подкрепя основно програми, които изграждат бъдещите бизнес лидери на страната
като движещата сила за развитието на частния сектор.
Фондацията финансира също проекти за модернизиране на българските академични библиотеки и
свързването им с библиотечни мрежи по света.
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Археология и културен туризъм
Програмата подкрепя археологически проекти в България, които привличат повече местни и
чуждестранни посетители, заинтересовани от богатите археологически съкровища на страната.
Oтпускането на грантове предвижда съвместно планиране между Фондация „Америка за
България” и бъдещите получатели на грантове. Фондацията съветва кандидатите за грант да не
попълват формуляра за кандидатстване, а да изпратят кратко писмо, не по-дълго от две страници,
което представя тяхната организация, намеренията, целите и продължителността на проекта,
както и общата сума на необходимото финансиране. За улеснение се препоръчваелектронният
формуляр "Запитване", който се намира на посочената страница:
http://www.americaforbulgaria.org/application
Запитвания и предложения се разглеждат и одобряват целогодишно. Ако след разглеждане на
подаденото „Запитване“ становището е положително, съответният програмен директор ще се
свърже с кандидатите, за да обсъди по-подробно представените от тях идеи и да им съдейства за
оформяне на цялостно предложение. Кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките
на 1 месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък.
Ако се прецени, че предложението може да бъде развито в цялостен проект, то процесът на
неговото одобрение, който включва проучване, срещи, посещения на място, преговори,
юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема един месец, но може да
продължи и по-дълго.
Моля, изпращайте Вашите писма, по електронен път, на applications@americaforbulgaria.org.
Краен срок: текущ

THE RESEARCH INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF BUCHAREST (ICUB ) FELLOWSHIPS FOR
YOUNG RESEARCHERS AND VISITING PROFESSORS
ICUB Fellowship for Young Researchers
ICUB offers each year a number of fellowships for young researchers (max. 5 years since their PhD) in all
the areas covered by its four divisions (humanities, social sciences, life sciences and exact sciences). These
scholarships are for a period which can vary between 3 and 12 months. There is no deadline,
applications can be send throughout the year at office@icub.unibuc.ro. For more information see here.
Fellowships for Visiting Professors
The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB) offers each year a number of research
fellowships for visiting professors to senior researchers with an outstanding track-record. The purpose of
these fellowships is to foster scientific collaborations and to encourage the development of high quality
international collaborative projects. The ICUB fellowships for visiting professors are residential
scholarships for a period that can vary between 14 days and 12 months. The purpose of these fellowships
is to foster scientific collaborations and to encourage the development of high-quality international co-
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operative projects (conferences, courses, research seminars or exploratory workshops). Objectives The
main objective of these fellowships is to facilitate building up research networks and international
collaboration. The visiting professors are expected to contribute with their expertise to the formation and
development of working research groups at the University of Bucharest. Their activity will be within one
of the four research divisions of the ICUB (Exact Sciences, Life Environmental and Earth Sciences, SocialSciences, and Humanities) and we expect it to stimulate a dynamic research environment within the
institute and the University of Bucharest. The candidates must be senior researchers with a noteworthy
international experience in their area of study, willing to conduct a research project under the auspices of
the ICUB. The project can include organizing a scientific event (conferences, presentations, colloquia,
workshops), writing applications (individual or collaborative), providing expertise, guidance for
postdoctoral scholars or cooperation with fellows from the University of Bucharest on particular projects.
For more details, please see the information package or click here.

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност
на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3
до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна
за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на
клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии.
Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на
календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец май.
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни,
като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса
•

българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели
на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;

•

защитена докторска степен;

•

добро владеене на английски език;

•

добро здравословно състояние.

Документи за кандидатстване
1.

Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://iie.embark.com/apply/visitingscholars)
След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана
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многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit
Application”.
2. Три препоръки
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват
формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно,
препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове.
3. Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния
формуляр)
Допълнителна информация за получаването и съдържанието на поканата можете да
намерите в раздел „Често задавани въпроси”.
4. Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен (сканирани и приложени към
електронния формуляр).
Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.
Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения.
Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидатите
•

Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички
необходими документи.

•

Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в
съответната област.

•

Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната
селекционна комисия.

•

Номинациите се обявяват в началото на месец юли.

•

Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за
международни стипендии (FSB)
Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-20 г.: 10 май, 2018 г.

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА INTERREG - ИПП ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014-2020
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република
България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество с Министерството за европейска
интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата), обявявт
отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП
за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента
за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
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Цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между
България и Сърбия, интегриран в европейското пространство посредством интелигентен
икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на
обучение.
Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 121 602 евро.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични
цели на Програмата:
Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм
Специфична цел 1.1. Туристическа привлекателност
Приоритетът се отнася до подкрепата за развитието на конкурентоспособни туристически
атракции постигнати чрез сътрудничество и по този начин се допринася за разнообразяването на
туристическия продукт (и) в трансграничния регион.
В рамките на тази цел, следните инвестиционни дейности са допустими (индикативни само!):
•
•

•
•
•
•

Опазване на природното и културното наследство;
Развитие на дребната инфраструктура в подкрепа на туристическите атракции и
допълнителната дребномащабна техническа инфраструктура, насърчаване на посещенията
в туристическите атракции;
Разработване на съвместни схеми за транспорт за достъп и приключенски маршрути;
Развитие на туристически атракции, достъпни за хора с увреждания;
Развитие на информационни съоръжения за достъп;
Подкрепа на дейности за обществено осведомяване.

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт
Става дума за оползотворяване на икономическите ползи от развитие на природното и културното
наследство в граничния район чрез създаване на обща трансгранична туристическа дестинация.
В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):
•
•
•

Разработване на съвместни трансгранични туристически дестинации;
Развитие на устойчиви трансгранични туристически продукти и услуги;
Съвместен маркетинг и реклама на трансграничните туристически дестинации и продукти.

Специфична цел 1.3. Хора за хора в мрежа
Тя се отнася до капитализиране на ефекта на културното, историческото и природно наследство на
туризма на граничния общности чрез общи действия.
В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):
•
•

Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги;
Дейности по изграждане на капацитет, отправени до местната общност и бизнеса;

•

Организиране на съвместни мероприятия за насърчаване на трансграничното природно и
културно наследство.
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Приоритетна ос 2 - Младежи
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество
Тя подкрепа за развитието на привлекателна среда за израстване на младите хора в граничния
регион постига чрез сътрудничество.
В рамките на тази цел, следните инвестиционни и спомагателни дейности са допустими
(индикативни само!):
•
•
•
•

Развитие на дребномащабна инфраструктура свързана с младежта, както и обучителни и
информационни съоръжения;
Развитие на дребномащабна "предприемаческа" инфраструктура;
Подкрепа за схеми за младежкото предприемачество и инициативи;
Развитие на предприемачески компетенции в официалната образователна система.

Специфична цел 2.2. Хора за хора в мрежа
Тя се отнася до насърчаване на инициативи за сътрудничество за и с младите хора, като по този
начин се увеличава мобилността на младите хора през границите.
В рамките на тази цел, следните инвестиционни и спомагателни дейности са допустими
(индикативни само!):
•
•

Подкрепа на инициативи на младежки мрежи;
Подкрепа на дейности за обществено осведомяване.

Приоритетна ос 3 – Околна среда
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска
Тя се отнася до предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека
трансгранични бедствия.
В рамките на тази цел, са допустими следните дейности за изграждане на капацитет и инвестиции
(индикативни само!):
•
•
•
•

Разработване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия;
Изграждане на капацитет, свързани с устойчивостта към бедствия
Инвестиции в оборудване, свързано с устойчивостта към бедствия;
Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции.

Специфична цел 3.2. Опазване на природата
Тя се отнася до насърчаване и укрепване на използването на общи природни ресурси, както и
стимулиране на опазването на природата в областта на програмата, чрез съвместни инициативи
през границата.
В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):
•

Инициативи на съвместно сътрудничество, насочени към ефективното управление на
териториите по Натура 2000 и други защитени територии;

28

•

Съвместни инициативи за защита и подобряване на биологичното разнообразие, опазването
на природата и зелената инфраструктура (например съвместни инициативи, насочени към
ефективното управление;

•

Опазване и подобряване на качеството на почвите, въздуха и водата;

•

Изграждане на капацитет и инициативи за популяризиране

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:




Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното
законодателство на държавата, на чиято територия се намират.Изключение се прави за
дъщерни структури на местни/регионални/национални власти. В случай, че структурата на
местни/регионални/национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице,
законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по
проекта;
•Да бъде регистриран в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия
• За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца,
Софийска, Перник и Кюстендил;
• За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар,
Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.




Да бъде организация с нестопанска цел;
Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като
посредник.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван
на следните интернет страници:
• ipacbc-bgrs.eu
• mrrb.government.bg
• mei.gov.rs
• evropa.gov.rs
• eufunds.bg
Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез
електронната система: https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add
Повече информация ТУК
Краен срок: 23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET).
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НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР - 2018“
Наградите за наука „Питагор“ са една от основните дейности в Националната стратегия за
развитие на научните изследвания за стимулиране на учените към значими научни постижения и
реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.
През 2018 г. наградите за за съществен принос за развитието на науката за периода 2015-2017 г. ще
бъдат в следните категории:
•
•
•

Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
Голяма награда за млад учен;
Награда за утвърден учен в областта на:
- природни и инженерни науки;
- хуманитарни и социални науки;
- здраве и медицински науки;

•
•
•
•

Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните
резултати;
Награда за фирма с най-много инвестиции в НИРД;
Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Носителите на голямата награда „Питагор“ ще получат грамота, парична награда по 12 000
(дванадесет хиляди) лв. и авторска статуетка „Питагор“. Носителите на наградата „Питагор“ във
всички останали категории ще получат грамота, парична сума по 8000 (осем хиляди) лв. и
холограма на статуетката „Питагор“.
На база на постъпилите предложения и извършената оценка журито определя до три кандидатури
за награда в съответната категория.
Носителите на наградата „Питагор“ се определят въз основа на показатели за оценка в отделните
категории награди и наукометричните данни. Показателите за оценка в отделните категории се
утвърждават от министъра и се оповестяват в интернет на адрес: www.mon.bg.
Общи изисквания към номинираните са:
•
•
•
•
•
•

Наукометрични показатели;
Притежание на минимум степен „доктор“;
Участие в международни организации и проекти;
Принос за развитие на науката;
Съблюдаване на възрастова категория;
Релевантност към съответната категория.

Не се предлагат за награждаване учени и научни колективи, носители на наградата в предходните
три години.
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Предимство имат кандидати, номинирани от институцията работодател.
Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са
публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки
кандидат в определената категория.
Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратко резюме на научното
постижение, CV на кандидата и снимка паспортен формат.
Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000
За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева,
държавен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg и Кристина Николова,
старши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: k.nikolova@mon.bg.
Краен срок за подаване на предложенията: 1 април 2018 г.

CALL FOR APPLICATIONS
2019/2020 ADVANCED ACADEMIA FELLOWSHIP PROGRAMME
FOR BULGARIAN SCHOLARS (SOCIAL SCIENCES AND THE HUMANITIES)
WITH THE SUPPORT OF THE AMERICA FOR BULGARIA FOUNDATION
The Centre for Advanced Study Sofia (CAS) announces a Call for Applications for its 2019/2020 Advanced
Academia Fellowship Programme for fundamental research in the field of the humanities and social
sciences.
PROGRAMME DESCRIPTION
The Advanced Academia Fellowship Program will support high quality independent research projects of
young and established scholars in the area of social sciences and humanities. There will be no disciplinary,
methodological or thematic restrictions applied to the project proposals. Selection will be based solely on
the potential of the candidate and the quality of the project. The Fellows will have access to electronic and
library resources and will be fully integrated in the regular research seminars and discussions taking place
within the existing CAS programmes.
CAS will provide:
5-month fellowships for young Bulgarian researchers to the amount of 700 Euro; and
5-month fellowships for established Bulgarian scholars to the amount of 1 000 Euro.
The fellowship includes all taxes and social insurance fees.
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The Programme will be organized in two semesters:
Semester I: 1 March to 31 July, 2019; and
Semester II: 1 October, 2019 to 28 February, 2020.
Candidates should indicate their preference for one of the two semesters. The final distribution of
approved fellows between the two semesters will be negotiated in view of the thematic coherence of the
teams. It is highly desirable that the selected candidates are able to take temporary leaves from the
institutions of their permanent affiliation for the period of their fellowship at CAS Sofia and dedicate their
time entirely to the proposed research.
ELIGIBILITY
All candidates should be Bulgarian citizens.
Young scholars: post-docs, assistants, academic associates or associate professors who have defended
their PhD dissertation during the last 8 years.
Established scholars: associate professor/doctor or professor/doctor with no less than 8 years of
experience after their thesis, minimum of two monographs.
Previous experience in international projects and publications in renowned academic editions will be
considered an advantage.
WORKING LANGUAGE
As an international academic institution CAS conducts most of its work in English. The excellent
command of English is a significant prerequisite for the successful integration of the fellow in already
existing research teams and planned events. Therefore the level of language proficiency will be taken into
consideration during the selection process.
APPLICATION
Links for Downloading:
Application Form
Application Checklist
Reference Form
For Junior Scholars (up to 8 years after PhD defense) only: two reference forms by scholars familiar with
the applicant's academic work should be faxed/mailed/emailed to CAS directly by the referees.
All application documents should be presented in English and sent by e-mail to Mr Dimiter Dimov
at dimov@cas.bg with a subject entry "Advanced Academia Fellowships".
Deadline for applications: May 31, 2018
SELECTION CRITERIA
• High quality of the candidate's academic portfolio and publications, as well as participation in
international research;
• Innovative fundamental research proposal with significant contribution;
• Interdisciplinary and/or comparative approaches are an advantage.
SELECTION PROCEDURE
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The selection will be carried out by the international Academic Advisory Council of CAS based on
evaluation of the potential of the candidate relative to his/her career stage and the quality of the proposed
project. Short-listed candidates will be invited for an on-line interview. The results will be announced in
November 2018 by e-mail and at the website of the Institute: www.cas.bg. Members of the CAS Academic
Council do not disclose their assessment reports on the applications to candidates.
The Academic Council reserves the right, in cases of candidatures with equal quality, to grant the
advantage to candidates that have not been CAS Fellows within the preceding 3 years/have not repeatedly
held CAS fellowships in the past.
CONTACT PERSON AND MAILING ADDRESS Mr Dimiter Dimov, e-mail: dimov@cas.bg
Centre for Advanced Study Sofia; Sofia 1000, 7-B Stefan Karadja Str
tel.: + 359 2 9803704 / fax: + 359 2 9803662
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КОНФЕРЕНЦИИ И
СЕМИНАРИ
ПОКАНИ ЗА УЧЕСТИЕ

CALL FOR PAPERS:
POLICING, IMPRISONMENT, CRIME, AND CRIMINAL JUSTICE IN
PALESTINE
(JERUSALEM QUARTERLY)
In recent decades, an increasing number of works have been dedicated to
the British legal system in Palestine during the Mandate and its legacy
upon the emerging Israeli state. With the occupation of the West Bank
and Gaza following the war of 1967, works have addressed the
controversial role played by Israeli police in occupied Palestinian
territories. A number of works have addressed the legal systems imposed
on Palestinians, while others have used legal sources – including court
records – to write social histories of Palestine and the Palestinians.
Meanwhile, scholars of colonial policing have recognized Palestine’s
significance in this arena. Still, much remains to be unpacked and
discussed in relation to policing, prisons, crime, investigation, and the
field of criminal justice in Palestine from the Ottoman era until today.
Historians, anthropologists, sociologists, political scientists, economists,
and human rights scholars, as well as those who employ comparative and
multidisciplinary approaches, are encouraged to submit articles for an
upcoming issue of Jerusalem Quarterly dedicated to police and policing,
crime and lawbreaking, prisons and imprisonment, and criminal justice
in Palestine from the 16th to the 21st century. This issue of JQ aims to
offer a wide-ranging but cohesive approach to the study and
understanding of the activities of police, judges, investigators, and
criminals – or alleged criminals – in relation to local, regional, and
international networks.

Contributions may include (but are not limited to) examinations of:
•

Histories of crime and lawbreaking in Jerusalem and Palestine

•

Histories of criminal justice institutions and officers

•
police

Relationships and interactions between civilian communities and

•

Policing, prisons, and/or crime and communal difference

•

Policing, prisons, and/or crime and gender

•
Organization and structure of criminal justice systems (security
forces, courts, jails and prisons, and so on)
•

Prison culture and daily life of inmates and detainees
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•

Criminal procedure, forensic technologies, and investigation

•

Smuggling and underground/illicit econonmies

•

Interactions and interplay between formal and informal mechanisms of justice

•

Popular perceptions of policing and/or law-breaking

•
Policing, imprisonment, crime, and criminal justice in cultural production (literature, theater,
film, visual arts, and so on)
•

Law and policing in producing and enforcing spatial and communal boundaries

Works that focus on or give precedence to Jerusalem are especially appreciated.
Contributors are invited to submit essays of approximately 3,000–6,000 words. Please refer to past issues
of JQ for reference style.
http://www.palestine-studies.org/jq/issue
Submission deadline is March 31, 2018.
Send your submission to Roberto.mazza@ul.ie or alex_winder@brown.edu (subject title: Submission to
JQ). We welcome submission that include diagrams, tables, pictures, and maps. Please provide any
accompanying images at 600 dpi resolution at least. Authors are responsible for copyright clearance.

BALKAN CORPORA CONFERENCE 2018: CALL FOR PARTICIPATION
Title: Balkan Languages and Dialects: Corpus-Based and Quantitative Studies
Date: October 18–20, 2018
Location: Saint Petersburg, Russia
Host Institution: Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences
199004, Tuchkov pereulok 9, Saint Petersburg, Russia
Organizers: Alexander Yu. Rusakov, Maria S. Morozova, Maxim L. Kisilier
Meeting Email: balkancorpspb@gmail.com
Linguistic Fields: Balkan Linguistics, Corpus Linguistics, Areal and Contact Linguistics,
Dialectology, Dialectometry, Phonology, Morphosyntax, Lexicon

Meeting Description:
The conference “Balkan Languages and Dialects: Corpus-based and Quantitative Studies” (Saint
Petersburg 2018) carries on and extends the discussion of topics raised at the international conference on
corpus-based approaches to the Balkan languages and dialects that took place in 2016 at the Institute for
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Linguistic Studies of the Russian Academy of
Sciences (https://iling.spb.ru/confs/balkan2016/index.html).
We invite submissions from researchers who study phonology, grammar, and lexicon of any or several of
the Balkan languages and dialects. The conference focuses on the presentation and discussion of corpus
studies performed on the basis of the already existing linguistic corpora and databases for the Balkan
languages and dialects, and studies that apply quantitative methods of areal linguistics and typology to the
Balkans as a linguistic area, or to particular micro-areas within the Balkans.

Important Dates:
Submission of Abstracts:
April 15, 2018
Notification to the Authors: May 15, 2018
Keynote Speakers:
Johanna Nichols (University of California, Berkeley)
Maria Kholodilova (Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences, National
Research University Higher School of Economics, Saint Petersburg)
Since the time of classical works devoted to the common features of the Balkan languages, in the world
linguistics there has been a continuing interest in studying the Balkan area, which still remains an
example of a linguistic area par excellence. However, corpus-anchored works on the Balkan languages and
especially dialects, as well as studies using modern methods of areal linguistics and typology in
application to the Balkans as an area and to individual micro-areas within the Balkans, are not numerous.
The rare examples of studies that analyze the Balkan languages and dialects from this point of view
include the recent monograph by Evangelia Adamou, which proposes and uses an integrated method that
can serve for the quantitative exploitation of free-speech multilingual corpora (Adamou 2016);
dialectometric projects aimed at solving classical problems of the traditional dialectology, for example, the
problem of determination of dialect borders, involving various quantitative approaches and
computational methods (Houtzagers, Nerbonne, and Prokić 2010), and at identifying coherent groupings,
bridge points, and anomalous dialects in the dialect landscape of a given language (Dombrowski 2014);
works that analyze the Balkan area as part of macro-areas, such as Europe and Eurasia (Kortmann 1997;
Nichols 2017); studies that use such macro-variables as linguistic complexity (Nichols 2009) for the
investigation of dialect continua, and the identification of micro-areas of intensive contact, isolation, etc.
(Rusakov and Morozova 2017); a range of corpus-based studies of grammar of the Balkan languages, first
of all Albanian and Balkan Slavic (Иванова 2014; Rusakov, Morozova 2014; Морозова 2015; Rusakov
2015; Tarpomanova 2016; von Waldenfels 2016).
We invite scholars who study phonology, grammar and lexicons of the Balkan languages and dialects to
submit papers for the conference “Balkan Languages and Dialects: Corpus-Based and Quantitative
Studies” that will be held in Saint Petersburg, 18–20 October 2018. The conference focuses on the
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presentation and discussion of synchronic and diachronic studies of any one or several of the Balkan
languages and dialects, as well as of the Balkan area as a whole, applying:
- corpus methods
- dialectometrical methods
- quantitative methods of areal linguistics and typology.
We especially encourage studies performed on the basis of the already existing linguistic atlases, linguistic
corpora and databases for the Balkan languages and dialects, as well as contributions based on
authors’ first-hand field data.

The languages of the conference are English, French, German, and Russian.
Speaking time is 20 minutes, plus 10 minutes for discussion.
Anonymous abstracts of 400–500 words (excluding references) in .doc/.docx/.rtf./.pdf format should be
submitted to balkancorpspb@gmail.com by April 15, 2018, with “Abstract” stated as the email subject.
The following information should be provided in the body of the email: (1) the exact title of your paper (if
your abstract is in Russian, please, provide the English translation as well); (2) the first and last names of
every author (if your write in Cyrillic, please, provide the English transliteration), and affiliation(s) of
every author; (3) the email address of every author.
Abstracts will be evaluated and selected by the Programme Committee. We will notify you of the
Committee’s decision by May 15, 2018.
There is no participation fee.
The organizers will not be able to cover participants’ travel and accommodation expenses.
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CITY RITUALS
13TH CONFERENCE OF THE RITUAL YEAR WORKING GROUP
THEME
Since 1950, the world’s urban population has continued to grow as a proportion of the total population,
increasing more than 500% in 65 years. In 2017, the proportion of urban populations grew to 54% and the
United Nations’ World Urbanization Prospects projects that the percentage of population residing within
urban areas will surpass 65% by the year 2050. The nations of Europe are among the countries with the
highest rates of urbanization. Thirty-six European states have urbanization rates greater than the world’s
average rate of 54%. Urban areas have been “melting pots” of cultures, traditions and rituals for millennia.
Cities attract people not only from rural areas, but also from other parts of the world, as cities tend to be
centres of exchange, trade and industry. Rapid changes in communications, ease of transportation,
increased migration and the centralization of populations into cities in the past century have magnified
the melting pot effect. Social scientists today no longer are confronted with the challenge of identifying
patterns within homogenous societies, rather they are faced with the multiple tasks of mapping and
understanding interactions within increasingly blended, heterogeneous urban societies. As populations
migrate from rural to urban areas and from nation to nation, they bring with them traditional rituals and
often, due to the change in the social and environmental landscape, adapt these rituals to their new home.
Thus, City Rituals contain both traditional and newly formed aspects. This conference seeks to examine
the old and the new, the unchanging and the changing nature of rituals, their content and their role in the
urban societies of Europe and beyond.
For the 2018 conference of The Ritual Year Working Group, we ask ethnologists, anthropologists,
sociologists and scholars in related fields to reflect on the following questions and topics in relation with
the ritual year:
• The ritual year in the city (life cycle customs, calendric customs, other customs);
• Differences and similarities between the ritual year of multicultural urban and traditional rural societies;
• Religious versus non-religious rituals in the city;
• Urban holidays, celebrations and ceremonies;
• Urban feasts, festivals, events, carnivals;
• Cityscape before-during-after the celebration;
• Advertising city celebrations (media channels, actors, implications);
• Actors of city celebrations (organizers, performers, spectators, inhabitants);
• City celebrations and their multiple implications (political, social, economic, religious);
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• The use of rituals in city planning and place marketing;
• The use of public urban space in the performance of rituals;
• Any other subject connected to the ritual year;
PAPER SUBMISSION
Please submit the title of your paper, an abstract of no more than 250 words, together with your name,
academic affiliation, postal address and e-mail to ritualyear@siefhome.org.
A confirmation message will be sent to you upon arrival, if you do not receive a confirmation within 24
hours of your submission, please resubmit.
The papers must be written and presented in English or French.
The conference papers will be published in a volume (as part of The Ritual Year Working Group’s
yearbook series).
CONFERENCE VENUE
Romanian Academy (Casa Academiei - The House of the Academy)
Calea 13 Septembrie nr.13
050711 Bucharest
ROMANIA
44°25'20.6"N 26°05'13.6"E
CONFERENCE COMMITTEE ORGANIZERS
In the series of events organized by the Romanian Academy (Bucharest, Romania) on the occasion of the
Centenary of the Great Union and the end of The First World War, the Institute of Sociology will host the
2018 Ritual Year Working Group’s conference.
Institute of Ethnography and Folklore (Romanian Academy), Institute of South-East European Studies
(Romanian Academy) and the National Museum of the Romanian Peasant are co-partners in the
organization of this event.
Scientific Committee:
Irina Sedakova, Laurent Sébastien Fournier, Irina Stahl, Tatiana Minniyakhmetova, Mare Kõiva, Jurij
Fikfak, Tobias Boos, Aigars Lielbārdis (The Ritual Year Working Group, SIEF).
Local Committee:
the local conference coordinator, Irina Stahl (Institute of Sociology), will be assisted by team members
from the co-partner organizations.
CONFERENCE FEE
Basic conference fee 75 euros (including conference materials, coffee breaks, half-day city tour and
publication).
Full conference fee 95 euros (including festive dinner, conference materials, coffee breaks, half-day
city tour and publication).
An optional full day excursion, outside of Bucharest, is scheduled for Saturday, 10 November 2018 (price
and further details will be communicated at a later date).
The organizers will not be able to offer any financial support to the participants. Participants are entirely
responsible for any travelling and accommodation expenses.

DEADLINES
Submission of papers by 15 April 2018.
Notification of acceptance or rejection by 15 May 2018.
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Registration deadline will be communicated at a later date.
CONFERENCE PROGRAMME
The conference is scheduled to take place during 7, 8 and 9 of November 2018.
On the 9th of November, the conference programme will include a half-day city tour and the visiting of
the Radu Vodă Monastery, where the participants will assist at the celebration of Saint Nektarios (a Greek
saint canonized in 1961, and introduced to the local, Romanian community in early 2000s).
A full day excursion outside of Bucharest is scheduled for Saturday, 10 November 2018.
If you can stay one extra day, we promise we will make it worthwhile.
ACCOMODATION
The closest hotels to the conference venue are the following:
• 50-60 euros/night
Hotel Hanu Berarilor 3* (1.1 km to the conference venue, 15 min walk)
http://hotelhanuberarilor.ro/
Hotel Ibis Bucharest Palatul Parlamentului City Centre 3* (1.2 km to the conference venue, 15
min walk)
http://www.ibishotels.ro/hotel-ibis-bucuresti-palatul-parlamentului
Volo Hotel 3* (1.5 km to the conference venue, 20 min walk)
http://hotelvolo.ro/
• 60-80 euros/night
Hotel Venezia 4* (1.7 km to the conference venue, 22 min walk)
http://www.hotelvenezia.ro/
Hotel Parliament 4* (1.1 km to the conference venue, 14 min walk)
http://parliamenthotel.ro/
• 150 euros/night
JW Marriott Bucharest Grand Hotel 5* (750 m to the conference venue, 9 min walk)
http://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/buhro-jw-marriott-bucharest-grand-hotel/
Rental apartments are also available in the area and can be booked via www.booking.com and
www.tripadvisor.com.
Booking several months in advance is strongly advised due to ongoing Great Union centenary
celebrations.
TRANSPORTATION
Licensed cabs can be ordered upon arrival at the Henri Coandă Airport in Bucharest. The cost of a fare to
the city centre is about 10 euros. More information will follow, after acceptance of papers.

CALL FOR PAPERS - DIASPORA DILEMMAS: POLITICAL PARTICIPATION IN CONTESTED
ENVIRONMENTS
This workshop is organized with the assistance of the Leverhulme Foundation Research Grant, to take
place at King’s College London, on April 13, 2018, with the convenors: Dr Gillian Kennedy, Leverhulme
Research Fellow at the Department of Middle Eastern Studies, King’s College London, and Dr Branislav
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Radeljic, Reader in International Relations at the Department of Social Sciences and Social Work,
University of East London.
Diasporas are one of the most prominent manifestations of increased globalization, with migration flows
from conflict ridden countries forming much of the basis of new migrant communities in the West. With
this, the impact of diasporas as political actors participating in host countries is changing the nature of
immigrant politicisation, alongside transnational political engagement with home countries also seen
increasingly as a feature of post-conflict political contestation. Diaspora communities through the use of
social media are more deeply connected to their home countries than previous generations, seeking both
to challenge existing state structures in their home nations via political protest in their host country.
Understanding the changing methods and ideas affecting collective diaspora participation is imperative to
the scholarly field of international relations as the lines between the nation-state and transnational
identity have become blurred in recent decades, therefore this topic is of significant public policy concern
for both scholars and non-academic practitioners.
The aim of this workshop has multiple scholarly objectives: firstly, to examine the comparative dimension
of diaspora political participation across a range of post-conflict scenarios from Asia to the Balkans and
the Middle East, with a focus on examining voting patterns and electoral participation; secondly, to
analyse diasporas’ effectiveness as a political actor on the supranational stage; and finally, to seek answers
for the political integration of diaspora communities on host state politics and consequential interstate
relations.
Some of the questions this workshop would like to address are:
•

Why do some diaspora communities unify in the face of conflict while others fragment?

•

Why do diaspora communities engage with supranational institutions such as the International
Criminal Court and the European Court of Justice, instead of seeking redress from national
sovereigns?

•

How do diaspora groups participate in politics in their home states’ transnationally and what are
their objectives?

•

Can diasporas affect foreign policy prescriptions in host countries towards home states and how
does this affect inter-state relations?

We are looking for papers from various regions and are open to scholars from different disciplinary
backgrounds alongside non-academic practitioners from diverse professional backgrounds. The workshop
is open to postgraduate research students working in a relevant research capacity. The workshop will take
place over 1 day with participants expected to discuss their papers in detail with other participants. Please
submit a paper abstract of 250 words and a short biography to gillian.kennedy@kcl.ac.uk and
B.Radeljic@uel.ac.uk by March 15, 2018.
For more information, please visit the following link:
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/mems/news/newsrecords/2017/Diaspora-Dilemmas-PoliticalParticipation-in-Contested-Environments.aspx
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GRADUATE STUDENT WORKSHOP, TIRANA, ALBANIA
The Department of Political Science and International Relations (PIR) of Epoka University, will hold the
Graduate Student Workshop on Friday, 4 May 2018, in Tirana, Albania.
Master and Doctoral students are invited to submit proposals for papers to be delivered at the workshop.
Abstracts and papers presented in the workshop will be published in the Book of Abstracts (electronic
version) and in the Proceedings (electronic version). The papers will also be published at the Epoka
University's digital service DSpace: http://dspace.epoka.edu.al.
Proposals/abstracts should be a maximum of 250 words and should fall into one of the below thematic
units:
Thematic units:
1. Political Perceptions and Participation: Papers should explore the political perceptions and
participation and assist in understanding the opinions, hopes and concerns of the people on general
political issues and in their political and voting behaviors.
2. Comparative research on the state of democracy: This section will include papers about comparative
research on the state of democracy in various regions of the world, including western Balkans.
3. Impact of the EU conditionality on Western Balkan countries: This section will include papers on
inquiring the factors that have an impact on the strength of the conditionality that the EU has exercised
on Western Balkan countries.
4. Peace education and Conflict transformation in Balkans: This section will aim to include papers on
Peace Studies; Conflict Analysis, Ethnic Politics and Conflict transformation.
5. Two nations, four states compared: Austria and Germany, Albania and Kosovo: This section will aim to
have papers that would compare the relationship between Germany and Austria on the one hand, and
between Albania and Kosovo on the other. The model of relationship between Germany and Austria is
important to consider for another pair of states Albania and Kosovo. This section will seek to see on how
is the relationship between the two separate states from the same nation.
6. Progress as regards the Sustainable or Millennium Development Goals: This section will focus on the
progress that the countries have achieved as regards the Millennium Development Goals and Sustainable
Development Goals.
Countries of focus: All the countries and regions will be considered in the workshop, but with particular
focus on regions in Europe.
How to apply: Please submit 250 words abstracts with contact details to: sgjylsheni13@epoka.edu.al.
Contact person: Ms. Sabina Gjylsheni, E-mail: sgjylsheni13@epoka.edu.al.
Deadline for applications and abstracts: 10 April 2018. (Deadline for full papers of max 2000 words: 30
April 2017).
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Workshop fee: 25 euros per participant (to be paid at the workshop day). The fee covers: transport
from/to Tirana centre to/from Epoka campus; lunch; coffee break; participation certificate; electronic
version of Book of Abstracts; and electronic version of Proceedings.
Travel and accommodation costs: The workshop will not cover travel and accommodation costs of
participants coming from outside Tirana and from outside Albania. Tirana is relatively cheap in terms of
accommodation. On the day of workshop, transport will be provided free of charge to and from Epoka
University, with pick-up and drop-off from the centre of Tirana
Eligibility: The workshop is open to all current Master and Doctorate (PhD) students from all countries.
Certificates and proceedings: All participants will receive certificates for their participation to the
workshop and their papers will be published in the Book of Abstracts (electronic version) and in the
Proceedings (electronic version). The papers will also be published at the Epoka University's digital
service DSpace: http://dspace.epoka.edu.al.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, INTELLIGENCE AND SECURITY 2018
CONTEMPORARY CHALLENGES AND NEW DEVELOPMENTS
7 - 9 JUNE 2018
BABES-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA (ROMANIA)

The international system goes through profound changes in which decision-making alternates between
global, regional and national levels, new political actors emerge and traditional conceptualizations of
governance and security are challenged. So far, extensive research has been dedicated to the preferences
and actions of political actors, particular approaches to intelligence and security, power distribution and
ways in which control can be maintained and increased, or trends in governance and Security in the postCold War or 9/11. At the same time, an extensive body of literature documented the impact of domestic
politics, state decisions and migration on the position of states in the international arena. In this entire
context it remains unclear whether traditional theoretical approaches are still suitable to understand
these changes or we speak about the emergence of new paradigms in grasping the evolution of
governance, intelligence and security. Moreover, the causes of recent transformations at regional and
global level expanded to the realm of new political and social phenomena.
This international conference aims to bring together these perspectives and focuses on the contemporary
challenges and new developments in the fields of governance, intelligence and security. The event aims to
gather a group of 25-30 researchers working on these topics in order to facilitate the knowledge sharing
and a better understanding of current events. The organizers strive for a balance between established
academics, early career scholars (PhD candidates may also apply) and practitioners. We encourage
theoretical, empirical or methodological papers on any aspects related to challenges and developments in
the fields of governance, intelligence and security (including issues of securitization).
Depending on the quality, and scope of works, the organizers have in mind either a special issue in an
international peer-reviewed journal or an edited volume with a high-profile publisher. Papers will be
presented in the following format: 15 min. presentation + 15 min. discussion.
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Application procedure and costs:
Authors should fill in the application form (available at dsiic.ro/gis/) and submit it to gis@dsiic.ro until
1 April 2018 (applications received after deadline will not be reviewed). There is no conference fee. The
organizers will provide accommodation and meals for the entire duration of the conference. In case of coauthored works, the organizers will cover the costs for one author.
More details and the application form are available at dsiic.ro/gis/

LANGUAGES AND THE FIRST WORLD WAR II CONFERENCE, 10-12 SEPTEMBER 2018
(LONDON-BRUSSELS)
Context of the conference
Following a successful first international conference on Languages and the First World War (University of
Antwerp and the British Library, June 2014), two successful books of essays (Palgrave-MacMillan), and
the following that has been built up (@LanguagesFWW and the blog, https://
languagesandthefirstworldwar. wordpress.com/, run by Julian Walker), the organisers are pleased to
announce the second Languages and the First World War conference for 10 and 12 September 2018.
The 2018 conference will be held at Europe House, Westminster (10 September) and a KU Leuven
Belgium (Brussels campus, 12 September).
Scope of the conference
The 2018 conference will broaden the scope of the subject of languages and the First World War. While
2018 as the final centennial year suggests a concentration on the end of the war, Languages and the First
World War II also aims to extend the subject area into the aftermath of the war. Also, the period 20142018 has given the opportunity for much in-depth exploration of topics that have arisen from the wealth
of conferences, books, papers, symposiums and the opening up of archives and collections.
We would therefore welcome abstract submissions from academic researchers as well as from educational
practitioners, museum and archive staff, heritage organisations and non-profit organisations and
associations (including cultural, youth, local history).
Possible topics
Papers are invited that
Discuss the causes, progress and aftermath of the war from a language point of view.
Explore largely unchartered physical territories with complicated geo-political wartime and aftermath
shifts, often through ethnic affiliation.
Analyse the many language interpretations in place.
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Causes, progress and aftermath of the war from a linguistic point of view include, but not eclusively,
dialect, slang, swearing, officialese, the language of mourning, the language of international post-war
negotiation, interpreting, multilinguism, propaganda, popular media, correspondence, graffiti, non-verbal
communication systems, the language of regimental diaries, memoirs and phrasebooks, all will be
considered.
We would particularly welcome contributions on specific languages relating to geo-political complexities.
These include Balkan languages, Turkish, Russian, Romanian, Bulgarian, Greek, Portuguese, Arabic,
Indian languages, African languages, Chinese, and Japanese.
The First World War created many linguistic interpretations. These include the linguistic aspects of
treaties such as the Versailles Conference; and the rhetorics of resettlement, avoidance, resentment,
occupation, reconciliation, pilgrimages, battlefield guides, commemorations and memories. There are
also languages and shifts in language use in relation to racial orientiation and the deliberate absence of
languages, the omission of the other.
Papers can easily be cross-disciplinary, but within a context of monolingualism or multilingualism. In that
respect, cross-cultural mediation and translation can be seen as a means for ideologies of acculturation or
isolation.
Panels and posters
The organisers are equally interested in proposals for panels. PhD students are invited to submit posters
for a poster session during the lunch break.
As with the first conference the organisers aim to publish at least one volume stemming from conference
contributions. The first conference papers were published by Palgrave-MacMillan, who have expressed
interest in publishing further texts.
Scientific committee
Marnix Beyen, University of Antwerp
Elke Brems, University of Leuven
Peter Doyle, London Southbank University
Hilary Footitt, Uinversity of Reading
Jane Potter, Oxford Brookes University
Jonathon Robinson, British Library
Katya Rogatchevskaya, British Library
Professor Odile Roynette, Université de Franch-Comté
Tamara Scheer, University of Vienna
Tom Toremans, University of Leuven
Luc Vandeweyer, Rijksarchief Brussels
Antoon Vrints, University of Ghent
Abstracts and proposals for panels or posters
Abstracts of 250 words to be sent to languages.fww@outlook.com by 16 March, 2018.
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Please make sure you refer to the preferred location for your paper (London OR Brussels), or that you are
able to attend both legs.
Confirmation of acceptance: 30 March, 2018.
Registration
The London leg, at Europe House, is free, but requires registration at languages.fww@outlook.com.
The Brussels leg is 20 euro for the day. Students of all levels (BA, MA and PhD) can attend for free but
need to register at languages.fww@outlook.com.
For interest or further questions, please contact Languages and the First World War
at languages.fww@outlook.com

ΗURT AND ΗEALING
THE 19TH ANNUAL POSTGRADUATE COLLOQUIUM OF THE CENTRE FOR BYZANTINE, OTTOMAN
AND MODERN GREEK STUDIES, BIRMINGHAM, UK
THE 19TH ANNUAL CBOMGS POSTGRADUATE COLLOQUIUM
2ND JUNE 2018
The Committee is pleased to announce the Call for Papers for the 19th Postgraduate Colloquium of the
Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies at the University of Birmingham, UK.
The concepts of hurt, trauma and healing cross between the different disciplines that deal with Eastern
Mediterranean. The colloquium aims to explore transformations and multifarious dimensions of the
notions of trauma and wreckage, and their opposition, healing, from the Late Antiquity to the Present.
Whilst serving as antitheses to one another they are also complementary. After destruction and
breakage, comes the need for repair. However, when a broken textile’s ripped edges are joined again, the
visible seam signifies the damage that has happened. Trauma and healing are key concepts in medicine,
psychology, and sociology. However, political ideology has constantly used them in order to justify the
rising and the existence of authoritarian regimes. In the past, medicine, saints, and magic offered different
ways for healing the body and the soul. The current aim of restoration practices is to heal remnants of
cultural heritage after damage and to prevent damage with appropriate conservation strategies.
Suggested topics include, but are not limited to:
•
•
•

Healing power of saints and healing people in society;
Medicine and magic;
Cultural heritage and material culture: restoration and preservation practices, as well as
preventive actions for the preservation;
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•

•
•
•
•

The individual aspects of trauma, especially in relation to the politics of gender, sexuality, class,
race, and identity (sexual abuse, domestic violence, shame and fear, death and mourning or
melancholia);
Collective experiences of trauma (war, genocide, terrorism, victims and perpetrators, practices of
memory and oblivion);
Migration from the Late Antiquity to the current migration crisis and harrowing events in refugee
camps;
Public health and medical, therapeutic approaches to illnesses and trauma;
Texts and images related to medical practices

Papers of approximately 20 minutes related to any of the fields covered by Byzantine, Ottoman and
Modern Greek Studies are welcome. Please submit abstracts of no more than 250 words no later than
Monday 7th April 2018 to 2018cbomgscolloquium@gmail.com. Applicants will be notified of selection
by 21th April 2018.
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