Centrul de Studii Europene şi Centrul de Documentare Europeană
din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi
organizează

Concurs de eseuri

Visul meu european
„without dreaming…
we shall never build a better Europe”
Vaclav Havel
Cu scopul de a promova interesul studenţilor pentru domeniul studiilor
europene şi de a încuraja dezbaterile legate de Uniunea Europeană, Centrul de
Studii Europene şi Centrul de Documentare Europeană din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi organizează concursul de eseuri „Visul meu european”.
Tema concursului este deosebit de generoasă, oferind participanţilor o paletă
largă de subiecte care pot fi abordate şi valorificate cu ajutorul cunoştinţelor şi
imaginaţiei lor. Prin intermediul eseului cei interesaţi au posibilitatea să expună, să
detalieze şi să argumenteze viziunea proprie referitoare la procesul de integrare
europeană şi să propună un proiect imaginar al Europei de mâine.
Credem că prin acest concurs de eseuri pot fi valorizate ideile noii generaţii
despre subiecte de maxim interes pentru construcţia europeană, precum:
- modul în care este percepută Uniunea Europeană de către noua generaţie;
- ce fel de Europă îşi doresc tinerii şi care sunt oportunităţile, respectiv
constrângerile oferite de spaţiul european de astăzi;
- ce fel de provocări apar în contextul noilor realităţi economice şi sociale din
UE;
- în ce mod se regăsesc tinerii în modelul european actual de integrare;
- cum ar arăta o „Europă ideală” pentru tinerii români.
Fiind deschişi ideilor dumneavoastră, eseul fiind în esenţă un demers creativ,
vă propunem următoarele sintagme-cheie:
Statele Unite ale Europei;
Modelul social european;
Cetăţenie europeană;
Drepturi şi libertăţi fundamentale;
Diversitate culturală;

Solidaritate;
Federaţie;
Confederaţie.
Speranţa noastră este că această competiţie va asigura un context favorabil
pentru conturarea de opinii originale şi provocatoare privind construcţia europeană şi,
de ce nu, definirea unor proiecţii pentru Europa de mâine.
Eseurile vor face subiectul unei dezbateri organizate cu ocazia zilei Europei (în
cadrul evenimentului SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, 7-9 mai 2009). Cele mai bune eseuri vor fi promovate prin site-ul Centrului de
Studii Europene şi prin publicare in Buletinul electronic al Europe Direct Iaşi.

Eligibilitate:
Concursul se adresează studenţilor din anul III din centrul universitar Iaşi,
indiferent de universitate şi de specialitatea urmată;
Se acceptă doar lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiţii,
concursuri, conferinţe (se va solicita declaraţia pe propria răspundere);
Se vor lua în considerare doar lucrările de unic autor, fiecare participant putând
concura cu un singur eseu.

Condiţii de redactare:
Lucrarea trebuie să aibă maxim 6 pagini, inclusiv bibliografia;
Eseurile vor fi redactate în limba română;
Structura eseului: argument şi concept general (5-10 rânduri), conţinutul
eseului, referinţe bibliografice (maxim 4 surse);
Textul eseului va fi redactat utilizând Font Times New Roman, Size 12, la un
rând şi jumătate, utilizând opţiunea “Justify”;
Eseul va include titlul, dar nu şi numele autorului (în locul numelui se va trece
un acronim al eseului din maxim 6 caractere, acronim care se va regăsi în
formularul de înscriere);
Pentru trimitere, documentul va fi convertit în format pdf. cu denumirea „eseu_
2009_nume_prenume.pdf”
Criterii de evaluare:
Condiţii de formă (respectarea condiţiilor de tehnoredactare, aspect general)
2 p.
Înţelegerea principiilor fundamentale ale UE (organizare, model european,
perspective) 5 p.
Calitatea argumentelor şi gradul de originalitate 10 p.
Calitatea generală a exprimării 3 p.

Premii
Premiul I: 500 lei
Premiul II: 400 lei
Premiul III : 300 lei
Menţiune: 150 lei (2 premii)
10 burse speciale, acordate în ordinea descrescătoare a punctajului general,
pentru participanţii la concurs care vor deveni studenţi ai Masterului în Studii
Europene (echivalentul a 15% din taxa de studiu aferentă anului universitar
2009/2010)
Termene limită:
30 aprilie 2009: eseul şi formularul de înscriere vor fi trimise la adresa
infocse@uaic.ro cu menţiunea “partcipare la concursul de eseuri ….”
5 mai 2009: anunţarea finaliştilor
8 mai 2009: dezbatere: „Visul meu european”, organizată în cadrul conferinţei
Jean Monnet, intitulată Europe challanges in a globalised world.
8 mai 2009: festivitatea de premiere (în cadrul lucrărilor de închidere ale
conferinţei).
Comisie:
Comisia de specialitate (constituită la nivel naţional) este formată din specialişti în
domeniul studiilor europene.
Secretariatul comisiei:
Ciprian Alupului
Ramona Frunză
E-mail: infocse@uaic.ro

