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STATUTUL CERCETĂTORULUI ASOCIAT  

AL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE  

PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI  

 

 

  Articolul 1 

Statutul de cercetător asociat al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului (ISACCL) îi oferă posesorului său dreptul la:  

1.1. participarea la activitățile ISACCL;  

1.2. accesul la sursele documentare ale ISACCL;  

1.3. utilizarea titlului de cercetător asociat al ISACCL în relațiile sale cu terții; 

1.4. reprezentarea ISACCL la conferințe internaționale și în proiecte de cercetare pe 

specificul de activitate al institutului.  

 

Articolul 2  

2.1. Cercetătorii asociați promovează activitatea științifică a institutului și 

menționează în publicații afilierea la ISACCL. 

2.2. Cercetătorii asociați prezintă la finalul anului un raport de activitate științifică.  

 

Articolul 3  

Eligibilitate  

 3.1. Sunt  eligibili drept cercetători asociați ai ISACCL, cercetătorii  cu titlul de doctor 

care contribuie la extinderea cercetărilor științifice (articole, studii, cărți, rapoarte 

științifice) asupra: culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului - Orientul 

Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz; în activitățile de protecție și valorificarea 

patrimoniului natural și cultural în dezvoltarea regiunilor, în promovarea strategiei 

UNESCO în acest scop, în promovarea dialogului dintre popoarele din spațiul istoric al 

Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii 

religioși și tânăra generație. 

 3.2. Pentru a dobândi statutul de cercetător asociat, candidații trebuie să depună în 

format fizic sau electronic un dosar care să conțină: CV, Lista lucrărilor publicate, Lista 

conferințelor susținute, Lista proiectelor derulate, o scrisoare de intenție, trei dintre 

studiile pe care candidatul le consideră reprezentative din punct de vedere științific.  

 3.3. Candidaturile vor fi examinate de Colegiul director al ISACCL și transmise 

Consiliului Științific spre avizare. Candidaților li se va comunica în scris hotărârea 
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Consiliului Științific și li se va elibera o scrisoare de atestare a titlului de cercetător 

asociat al ISACCL.  

 

 Articolul 4  

 Cercetătorii asociați pot constitui grupuri de cercetare, ținând cont de specificul 

activității ISACCL, și pot propune, individual sau colectiv, proiecte și planuri de cercetare, 

care vor fi supuse aprobării Consiliului Științific.  

 

Articolul 5  

5.1. Activitățile unui cercetător asociat al ISACCL nu sunt remunerate.  

5.2. ISACCL poate finanța, în limitele bugetului aprobat, publicarea pe suport hârtie 

sau în formă electronică, a rezultatelor cercetărilor efectuate de cercetătorii asociați pe teme 

specifice obiectului de activitate al institutului, după cesionarea drepturilor de autor de către 

aceștia. 

5.3. ISACCL va promova pe site-ul Institutului activitatea științifică a cercetătorilor 

asociați.  

 

Articolul 6 

Titlul poate fi retras, prin hotărâre a Consiliului Științific, în cazul în care titularul nu 

a desfășurat nicio activitate științifică în cadrul ISACCL timp de un an.  

 


