Stimate domnule presedinte,

Yuste Foundation ofera 200 de granturi pentru cursurile online ale « Campus Yuste »

Academia europeana si ibero-americana a Fundatiei spaniole Yuste (regiunea Extremadura)
ofera 200 de subventii pentru finantarea taxei de formare universitara pentru patru cursuri
ale programului online Campus Yuste, care vor avea loc în septembrie si octombrie a.c. si
sunt incluse în cea de-a XXI-a editie internationala de vara-toamna a cursurilor Universitatii
din Extremadura.
Scopul acestui program de formare este de a dezvolta cursuri si întâlniri multidisciplinare
specializate, menite sa încurajeze dezbaterea si reflectia în rândul studentilor, cercetatorilor si
profesionistilor privind procesul de constructie si integrare europeana, precum si problemele
europene actuale si alte aspecte legate de istoria si memoria Europei si a spatiului iberoamerican.
Ca urmare a situatiei provocate de COVID-19, care impune restrictii de circulatie a
persoanelor, masuri preventive si recomandari pentru distantarea sociala, cursurile programate
pentru editia 2020 a Campusului Yuste se vor desfasura în varianta online, astfel ca prezenta
si participarea beneficiarilor subventiilor acordate va fi telematica.

Profilul candidatilor: cetateni sau rezidenti ai UE, care nu au mai beneficiat de granturi ale
acestei academii sau pentru un curs similar, înscrisi sau absolventi de cel mult 2 ani ai unui
parcurs universitar recunoscut în UE pentru obtinerea unei diplome de licenta, de profesor, de
inginer tehnic sau arhitect, unei diplome de master universitar sau de doctorat.

Sunt oferite 50 de granturi pentru fiecare dintre urmatoarele teme:
1. "Politicile de coeziune si solidaritatea în UE", 14-18 septembrie :
https://www.fundacionyuste.org/en/cohesion-and-solidarity-policies-in-the-european-union/
În cadrul acestui curs, o atentie speciala va fi acordata celor patru aspecte complementare ale
acestor politici, care sunt cele mai definitorii si prioritare: (a) coeziunea economica și
masurile de armonizare fiscala; (b) politicile de coeziune sociala si promovarea cetateniei
europene; (c) actiuni pentru coeziunea teritoriala si dezvoltarea echilibrata a spatiului
european; (c) politicile de solidaritate între generatii prin sisteme publice de pensii. Fiecare
dintre aceste subiecte va face obiectul sesiunilor de analiza, de lucrari si discutii relevante,
într-un format care va include atât prezentarea explicativa contextualizata, cât si un forum
corespunzator pentru dialog si dezbatere între vorbitori si participantii la curs.

2. "Charles V si Marea: calatoria lui Magellan si Era spatiala", 21-25 septembrie:
https://www.fundacionyuste.org/en/charles-v-and-the-sea-the-magellan-elcanocircumnavigation-voyage-and-the-spice-era/

3. “Dialoguri iberice si transatlantice. Identitati în contact”, 29 septembrie - 3 octombrie:
https://www.fundacionyuste.org/en/iberian-and-transatlantic-cultural-dialogues-identities-incontact/

4. "Nemultumirea sociala si schimbarile politice în America Latina: Imperativul ODDurilor 16 si 17 ", 5-9 octombrie : https://www.fundacionyuste.org/en/social-discontent-andpolitical-changes-in-latin-america-the-imperative-of-sdgs-16-and-17/

Perioada de depunere a cererilor va fi 25 iunie - 15 iulie.

Aplicatiile pot fi depuse la adresa: https://www.fundacionyuste.org/en/yuste-camp/becas/ sau
trimise prin posta ; textul oficial al anuntului : https://www.fundacionyuste.org/wpcontent/uploads/2020/06/Announcement2020Eng.pdf

Detalii: https://www.fundacionyuste.org/en/activities/summer-fall-courses-2/
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