
REGULAMENT 

 „Premiul pentru teze de doctorat ȘERBAN PAPACOSTEA” 

 

Asociația de Istorie Balcanică are onoarea să anunțe lansarea concursului: „Premiul 

pentru teze de doctorat ȘERBAN PAPACOSTEA”.  

Premiul va fi acordat în cinstea profesorului Șerban Papacostea (1928-2018), descendent 

al unei familii de intelectuali din Munții Pindului, discipol al lui Gheorghe I. Brătianu și Andrei 

Oțetea, membru al Academiei Ligure de Ştiinţe şi Litere, director al Institutul de Istorie „Nicolae 

Iorga” din București (1990-2001), membru al Academiei Române și nepotul lui Victor Papacostea, 

fondatorul Institutului de Studii și Cercetări Balcanice din București în 1937. În calitate de 

coordonator de teze de doctorat, Șerban Papacostea a fost o sursă de inspirație pentru numeroși 

doctoranzi, pe care i-a încurajat de-a lungul lungii sale cariere. 

Premiul anual include o componentă financiară de 200 EURO, statutul de membru al 

asociației pentru un an de zile și posibilitatea de a include teza de doctorat ca monografie în seria 

„Istoria Europei de Sud-Est” (“South-East European History”) publicată de Peter Lang. Membrii 

asociației vor primi anual câte două exemplare tipărite ale revistei Hiperboreea. Cele mai recente 

publicații ale acestora, precum și alte activități științifice vor fi incluse într-un buletin informativ 

anual, care va fi distribuit membrilor, partenerilor și colaboratorilor. 

Criterii de eligibilitate  

Teza de doctorat depusă trebuie să fie scrisă în limba engleză de un cercetător, în orice 

disciplină de științe sociale sau umaniste (inclusiv arheologie), a cărui cercetare este legată de 

studiul interdisciplinar și comparativ al regiunii balcanice. 

Sunt acceptate aplicații din întreaga lume, cu o atenție deosebită pentru Europa de Sud-Est 

(Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de 

Nord, România, Serbia, Slovenia, Turcia). Dacă nu sunteți sigur că teza dvs. este eligibilă, puteți 

trimite un e-mail vicepreședintelui asociației, Dr. Dorina Dragnea la dorinaonica@yahoo.com. 

Vor fi luate în considerare tezele care au fost finalizate în ultimii doi ani academici (exemplu 

pentru anul curent: 2020-2021 și 2021-2022). Aplicanții pot fi și membri ai asociației. 

Politica de recenzie (peer-review) 

 Recenzia va fi făcută de unul sau doi specialiști numiți de Consiliul Executiv al Asociației, 

care vor completa un formular specific. Aceștia vor fi selectați pentru a reprezenta diversitatea și 



excelența academică a disciplinei în care se încadrează teza de doctorat. Comitetul executiv poate 

respinge cererile care nu respectă criteriile de eligibilitate înainte de a selecta specialiștii pentru 

recenzie. 

Depunerea și termenul limită 

 Pentru a fi luat în considerare pentru această competiție, vă rugăm să trimiteți o scurtă 

scrisoare de intenție care include titlul tezei, un rezumat al acesteia și dovada eligibilității în ceea 

ce privește cetățenia sau reședința și când a fost finalizată teza. (max. 1200 cuvinte). Dovada poate 

fi un e-mail sau o scrisoare semnată de coordonatorul tezei, care confirmă anul universitar în care 

a fost depusă teza. Cererea inițială trebuie să fie trimisă înainte de 15 ianuarie 2023, pentru a 

asigura un răspuns rapid. Scrisoarea de intenție trebuie trimisă vicepreședintelui asociației. 

Termenele limită nu au o dată fixă, ci pot varia în funcție de întârzierea recenziilor sau alte motive 

de natură logistică. Termenele limită vor fi stabilite în fiecare an în prealabil. 

Vă rugăm să trimiteți teza într-un format digital care poate fi transmis cu ușurință 

(document pdf sau Word). Teza trebuie trimisă vicepreședintelui asociației. Este posibil ca 

documentele foarte mari să nu poată fi primite. Dacă aveți ilustrații care încarcă documentul foarte 

mult, vă rugăm să ne contactați. Termenul limită de depunere a tezei este 1 februarie 2023. Acesta 

poate fi prelungit în cazul în care nu există cel puțin doi candidați înscriși. Câștigătorul competiției 

va fi anunțat cel târziu pe 15 mai 2023. 

 


