
  
 

ProEtnica 
ACADEMIA DE VARĂ INTERCULTURALĂ 2019, Sighişoara,  

19-26 august 2019 
 
Details 
RO/EN 
 
RO: 
Invitații pentru aplicații de participare la a doua Academie de Vară interculturală 
"ProEtnica" 
 
2019 Tema: "Conviețuirea în comunitățile multietnice" 
Perioada: 19 - 26 august 2019 
Locul desfășurării: Sighișoara, județul Mureș, România 
 
 
Scop 
Academia de vară interculturală dorește să ofere cunoștințe despre diferitele forme 
existente de protecție a minorităților naționale din Europa pentru a înțelege 
complexitatea problemelor interetnice din comunitățile multiculturale din diferite țări, 
respectiv pentru a identifica relații interculturale viabile în vederea asigurării unei 
conviețuiri interetnice pașnice în aceste comunități. 
Conviețuirea pașnică dintre majoritate și minorități, între minorități, respectiv în sânul 
unei minorități poate asigura baza diversității europene ca valoare, practică și 
declanșator al schimbărilor socio-politice. 
 
 
Academia de vară de o săptămână se va concentra pe diversitatea culturală 
reprezentând patrimoniu european și motor al schimbării, atrăgând legături între 
perspectivele istorice, actuale și viitoare. Acesta va oferi tinerilor participanți o 
platformă de discuții, schimb de experiență și cunoaștere a complexității problemelor 
interetnice în comunitățile multiculturale din diferite țări europene. 
 
 
 



  
Prin activități practice și ateliere de creație, Academia de Vară va oferi participanților 
nu doar o înțelegere a valorii diversității și a avantajelor și provocărilor aferente, dar va 
promova, de asemenea, angajamentul lor civic și interesul față de protecția minorităților 
naționale. 
 
Activități planificate 
Școala de vară va include 3 elemente: pregătirea electronică (pregătirea online pentru 
cursul cu două săptămâni înainte de sosire), formarea și practica. Elementul rezidențial, 
variat, interdisciplinar și intensiv de șapte zile, va echilibra activitățile academice, 
interactive și sociale și va include: 
• Ateliere interactive desfășurate de cadre universitare și sesiuni de discuții 
• Studii de caz și prezentări ale participanților la Academia de Vară 
• Vizite de studiu  
• 3 zile de practică la Festivalul Intercultural ProEtnica 
 
 
Proceduri de eligibilitate și de aplicare 
• 20 de studenți, absolvenți universitari și tineri din România și din țările Uniunii 
Europene cu vârste cuprinse între 19 și 30 de ani, interesați de promovarea 
interculturalității în scopul dezvoltării durabile a diferitelor comunități multiculturale 
 
Solicitanții trebuie să depună cel târziu până la 15 iulie 2019 CV-ul lor detaliat și o 
scrisoare de motivare prin e-mail la office@divers.org.ro 
 
Vă rugăm să rețineți: 
• Scrisoarea de motivare trebuie să explice motivul interesului solicitantului de a 
participa la academia de vară și modul în care vor utiliza și vor beneficia de această 
experiență în viitor 
• Selecția se va face pe baza rezultatelor academice și profesionale, precum și a 
exprimării interesului față de subiect. Diversitatea în ceea ce privește mediul 
profesional și țara de origine va fi luată în considerare de asemenea în timpul selecției. 
• Participanții selectați vor primi un program detaliat și instrucțiuni de sosire până în 5 
august 2019. 
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Taxe 
Participarea este gratuită și include: 
 
• Accesul la toate cele trei componente ale Academiei de Vară 2019 (E-learning, 
Training, Practică) 
• Toate materialele de lectură înainte și în timpul Academiei de Vară 
• Cazare la pensiunea de tineret din Sighișoara pentru 7 nopți (19-26 august) 
• mese (mic dejun, prânz, cină) pentru cele opt zile ale Academiei de Vară 
• Sprijin administrative legate de vize (dacă este necesar). Vă rugăm să rețineți că taxele 
de viză nu vor fi rambursate. Costurile de transport, precum și costurile vizelor și de 
asigurări de sănătate nu vor fi rambursate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
EN: 
Call for Applications for the Second Intercultural “Proetnica” Summer Academy  
2019 Theme: “Cohabitation in multicultural communities” 
Dates: 19 - 26 August 2019 
Venue: Sighişoara, county Mureş, Romania 
 
Aim  
The Intercultural Summer Academy will provide insights into the various existing 
forms of protection of national minorities in Europe in order to understand the 
complexity of interethnic issues in multicultural communities in different countries, and 
to identify viable intercultural relations in order to ensure peaceful interethnic 
cohabitation in these communities. 
 
Peaceful cohabitation between the majority and minorities, between minorities and 
within a minority can provide the basis for European diversity as a value, practice and 
trigger of socio-political changes. 
 
The one-week summer academy will focus on cultural diversity as European heritage 
and as a driver of change, drawing connections between historical, current and future 
perspectives. It will give young participants a platform for discussion, exchange of 
experience and knowledge of the complexity of inter-ethnic relations issues in 
multicultural communities from different European countries. 
 
Through practice-based activities and creative workshops, the Summer Academy will 
not only equip participants with an understanding of the value of diversity and related 
advantages and challenges, but will also foster their civic engagement and interest in 
protection of national minorities. 
 
Planned Activities 
The Summer School will include 3 elements: preparatory e-learning (online preparation 
for the course one month prior to arrival), training and practice. The seven day long 
diverse, interdisciplinary and intensive residential element of the course will balance 
academic, interactive and social activities and will include: 
• Interactive workshops conducted by academics and discussion sessions 
• Case studies and presentations of the Summer Academy participants 
• Study visits  
• 3 days practice at the ProEtnica Intercultural Festival  



  
 
 
Eligibility and application procedures 
• 20 students, university graduates and young people from Romania and European 
Union countries aged between 19 and 30 years interested in promoting interculturality 
with the goal of sustainable development of different multicultural communities 
Applicants are required to submit latest July 15, 2019 their detailed CV and a Letter of 
Motivation via email to office@divers.org.ro 
 
Please note: 
• The letter of motivation should explain the reason for the applicant’s interest in 
participating at the summer academy, and how they will utilize and benefit from this 
experience in the future 
• The selection will be made on the basis of academic and professional achievements, as 
well as expressed interest in the topic. Diversity in terms of professional background 
and country of origin will be also taken in account during selection.  
• Selected participants will receive a detailed Program and arrival instructions latest 
August 5, 2019. 
 
 
Fees 
Participation is free and includes: 
 
• Access to all three components of the Summer Academy 2019 (E-learning, Training, 
Practice) 
• All reading materials before and during the Summer Academy 
• Accommodation at a youth hostel in Sighisoara for 7 nights (19 – 26 August) 
• Meals (breakfast, lunch, dinner) for the eight days of the Summer Academy 
• Support with bureaucratic matters during your visa application (if needed). Please 
note that visa fees will not be reimbursed. Travel costs, as well as visa and health 
insurance costs will not be reimbursed. 
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