Workshop

POT FI EVITATE CONFLICTELE LINGVISTICE?
POLITICI ŞI DREPTURI ALE MINORITĂŢILOR
ÎN UCRAINA, REPUBLICA MOLDOVA ŞI GEORGIA
Organizatori
Moldova-Institut Leipzig (MIL), în colaborare cu Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat
din Moldova (USM) și cu Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, organizează anul acesta
un workshop în cadrul Programului DAAD Dialogul dintre Est şi Vest.

Participanți
Proiectul este destinat în special studenților, doctoranzilor și tinerilor cercetători de la specialitățile
socio-umane (istorie, politologie, sociologie, etnologie, filologie şi culturologie), precum şi celor de
la jurnalism din Germania, Moldova, Georgia și Ucraina, preocupaţi în activitatea lor ştiinţifică şi
profesională de analiza politicilor minorităţilor, dar şi a conflictelor etnice determinate de disensiuni
teritoriale sau culturale, precum şi studenţilor de la drept, în calitate de viitori specialişti în drept
internaţional.

Obiectivul și definirea problemei

Chişinău / Republica Moldova
Cernăuţi / Ucraina
03-10 septembrie 2017

Proiectul îşi propune să se concentreze asupra politicilor şi drepturilor minorităţilor în trei state.
Studenţii din Germania, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia se vor confrunta, în teorie şi practică,
cu această tematică. În cadrul celor şapte zile de workshop vor fi abordate conflictele lingvistice din
cele trei ţări. Un obiectiv esenţial al acestui proiect este şi încurajarea schimbului de idei între studenţii
din Germania, Ucraina, Regiunea Autonomă Găgăuzia/Republica Moldova şi Georgia. Workshop-ul se
va desfăşura la Comrat, Chişinău şi Cernăuţi, urmând să faciliteze dezvoltarea rețelei de contacte între
studenţii şi cercetătorii din ţările numite.
Proiectul nostru este interesat în special de modul cum profesorii şi studenţii acţionează individual
din punct de vedere lingvistic, cum se poziţionează aceștia faţă de politicile minorităţilor şi cum pot
contribui la evitarea conflictelor. Pe parcursul workshop-ului participanții vor analiza ce limbi utilizează
studenţii şi în ce situaţii apar conflicte lingvistice.

Întrebări-cheie
În cadrul proiectului vor fi discutate, în mod special, următoarele întrebări:

Data-limită pentru depunerea actelor la
Moldova-Institut Leipzig este

31 Mai 2017

 Cum sunt privite politicile minorităţilor din perspectivă ucraineană, moldovenească, georgiană sau
rusă ?
  Ce semnificaţie are limba de stat pentru minorităţile alofone?
 Ce funcţii are limba rusă în viaţa cotidiană, învăţământ, ştiinţă?
 Cum este acoperită necesitatea respectivă?
  Unde există potenţial de conflict? Pot fi evitate conflictele lingvistice?
  Cum poate fi realizată o protecţie eficientă a minorităţilor?
 Cum sunt prezentate minorităţile etnice de către jurnalişti?

Forme de activitate
Comunicări ale experților, discuții, vizite la instituții guvernamentale, discuții cu experți și reprezentanți
ai organizațiilor societății civile, întâlniri

Finanțarea
Proiectul este finanţat de DAAD (Serviciul German de Schimburi Academice). În acest sens, cheltuielile
pentru realizarea programului, cazare, alimentare, precum și cheltuielile de transport vor fi finanţate
prin intermediul Moldova-Institut Leipzig.

Expediați dosarul la următoarea
adresă email:

moldova@uni-leipzig.de

Depunerea dosarelor
Un dosar complet va conține următoarele acte:
 Un CV tabelar complet
  O scrisoare de motivare (o pagină)
 Referințe privind competențele lingvistice (neformal; certificatele corespunzătoare , anexate în copie
simplă, nu sunt obligatorii, dar vor constitui un avantaj).

AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

