
22 de cursuri hibrid (online și mobilități) deschise pentru înscrieri până pe 28 februarie 
 
Până pe 28 februarie vă puteți înscrie la cursurile CIVIS - cursuri hibrid, care presupun 
cursuri online și o mobilitate în una dintre țările partenere CIVIS, pentru cursuri față în 
față/vizite în teren/școli de vară. Cursurile sunt create de cel puțin patru Universități din 
consorțiul CIVIS. Este atât o oportunitate de învățare multidisciplinară, cât și o oportunitate 
de a avea colegi din 10 state europene. Pentru toate cursurile există un număr limitat de 
participanți.  
 
Mai jos este lista cursurilor deschise acum, în funcție de nivelul de studii (licență, master, 
doctorat). Pentru fiecare program de mai jos pe puteți găsi mai multe informații websitul 
CIVIS cu privire la obiectivele cursurilor, modul de derulare a întâlnirilor online, obiectivele 
mobilități. IMPORTANT: pentru mobilitatea din cadrul acestor cursuri, puteți aplica la 
Erasmus pentru cheltuielile de deplasare.  
 
Cursuri deschise pentru nivel licență:  
 
Landscapes and Tourism - Exploring the tourist scapes of Bucharest: 4 cursuri online în 
perioada 8.05. 2023 – 19.06.2023. Mobilitatea - o școală de vară în perioada 11-15 
septembrie în București. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-
courses/landscapes-and-tourism-exploring-the-touristscapes-of-bucharest 
 
Understanding Earth: 14 cursuri online în perioada 8.05.2023 – 29.06.2023. Mobilitatea va 
avea loc în perioada 30.07.2023 – 5.08.2023, în insulele Utö, Öja și Sandön în Suedia. Pentru 
mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/understanding-
earth 
 
Going public – Challenges of contemporary anthropology and folklore: 12 cursuri online în 
perioada 28.04.2023 – 19.05.2023. Mobilitatea va avea loc la Sibiu, în perioada 2.07.2023 – 
7.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/going-public-challenges-of-contemporary-anthropology-and-folklore.  
 
Heritage & Innovation: Art Nouveau, past, present & future challenges: 6 cursuri online în 
perioada 6.06.2023 – 21.06.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 26.06.2023 – 
30.06.2023 și va fi în Bruxelles. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/heritage-and-innovation-art-nouveau-past-present-and-
future-challenges 
 
Latin America in the global networks: 6 cursuri online în perioada 3.05.2023 – 17.07.2023. 
Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 3.07.2023 – 7.07.2023. Pentru mai multe 
detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/latin-america-in-the-global-networks-
2023.  
 
Digital learning for the development of soft skills: 6 cursuri online în perioada 8.05.2023 – 
29.05.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 19.05.2023 – 23.05.2023. Pentru 
mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/digital-learning-for-the-
development-of-soft-skills 



 
 
Meanings and understanding via proofs - Logical and epistemological approaches: 
cursurile online vor avea loc în perioada 5.06.2023 – 21.07.2023. Mobilitatea va fi organizată 
în București, în perioada 17.07.2023 – 21.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 
https://civis.eu/en/civis-courses/meanings-and-understanding-via-proofs-logical-and-
epistemological-approaches 
 
Sacred sounds, sacred spaces: the Occidental Mediterranean: 3 cursuri online organizate în 
perioada 13.07.2023 – 27.07.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 
10.07.2023 – 14.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-
courses/sacred-sounds-sacred-spaces-the-occidental-mediterranean.  
 
Civic engagement in Europe: A transdisciplinary approach: 2 cursuri online în perioada 
5.05.2023 – 19.05.2023. Mobilitățile vor fi în Atena și București, în perioada 10.07.2023 – 
15.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/civic-
engagement-in-europe-a-transdisciplinary-approach.  
 
The science, ethics and governance of human genome editing: vor fi 5 întâlniri online 
organizate în perioada 12.06.2023 – 17.07.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 
27.07.2023 – 31.07.2023, în Tubinge. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 
https://civis.eu/en/civis-courses/the-science-ethics-and-governance-of-human-genome-
editing.  
 
The Ethics of Narratives: between old and new media: vor fi 4 întâlniri online, organizate în 
perioada 12.06.2023 – 14.06.2023. Mobilitatea va fi în perioada 19.06.2023 – 23.06.2023, în 
Roma. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/the-ethics-of-
narratives-between-old-and-new-media.  
 
 
Cursuri deschise pentru nivel master: 
Landscapes and Tourism - Exploring the tourist scapes of Bucharest: 4 cursuri online în 
perioada 8.05. 2023 – 19.06.2023, cu o școală de vară în perioada 11-15 septembrie în 
București. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/landscapes-
and-tourism-exploring-the-touristscapes-of-bucharest 
 
Understanding Earth: 14 cursuri online în perioada 8.05.2023 – 29.06.2023. Mobilitatea va 
avea loc în perioada 30.07.2023 – 5.08.2023, în insulele Utö, Öja și Sandön în Suedia. Pentru 
mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/understanding-
earth 
 
French travellers in Mediterranean lands: 6 cursuri online, în perioada 13.10.2023 – 
24.11.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 4.12.2023 – 8.12.2023. Pentru mai multe 
detalii cu privire la curs și pentru înscriere: https://civis.eu/en/civis-courses/french-
travellers-in-mediterranean-lands-2023 
 



Going public – Challenges of contemporary anthropology and folklore: 12 cursuri online în 
perioada 28.04.2023 – 19.05.2023. Mobilitatea va avea loc la Sibiu, în perioada 2.07.2023 – 
7.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/going-public-challenges-of-contemporary-anthropology-and-folklore.  
 
Heritage & Innovation: Art Nouveau, past, present & future challenges: 6 cursuri online în 
perioada 6.06.2023 – 21.06.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 26.06.2023 – 
30.06.2023 și va fi în Bruxelles. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/heritage-and-innovation-art-nouveau-past-present-and-
future-challenges 

 
Making visible the invisibles: 2 cursuri online în perioada 24.04.2023 – 5.05.2023. 
Mobilitatea va avea loc în perioada 25.09.2023 – 29.09.2023 și va fi sub forma unei 
conferințe academice (nespecificat locul). Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/making-visible-the-invisibles 
 
 
H2O Pollution: holistic approach and nature based solutions: cursurile online vor avea loc 
în perioada 5.06.2023 – 30.06.2023. Mobilitatea va fi în Roma, în perioada 12.06.2023 – 
16.06.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/h2o-pollution-holistic-approach-and-nature-based-solutions 
 
 
Environmental challenges facing the Danube River: cele 14 cursuri online vor avea loc în 
perioada 4.09.2023 – 15.12.2023. Mobilitatea va avea loc în Sfântu Gheorghe, Tulcea, în 
perioada 18.09.2023 – 22.09.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/environmental-challenges-facing-danube-river.  
 
Latin America in the global networks: 6 cursuri online în perioada 3.05.2023 – 17.07.2023. 
Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 3.07.2023 – 7.07.2023. Pentru mai multe 
detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/latin-america-in-the-global-networks-
2023.  
 
Digital learning for the development of soft skills: 6 cursuri online în perioada 8.05.2023 – 
29.05.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 19.05.2023 – 23.05.2023. Pentru 
mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/digital-learning-for-the-
development-of-soft-skills 

 
Governing in times of crisis: cursurile online vor avea aloc în perioada 15.05.2023 – 
2.07.2023. Mobilitatea va fi în perioada 2.07.2023 – 7.07.2023, în Bruxelles. Pentru mai 
multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/governing-in-times-
of-crisis-2023.  
 
Meanings and understanding via proofs - Logical and epistemological approaches: 
cursurile online vor avea loc în perioada 5.06.2023 – 21.07.2023. Mobilitatea va fi organizată 
în București, în perioada 17.07.2023 – 21.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 



https://civis.eu/en/civis-courses/meanings-and-understanding-via-proofs-logical-and-
epistemological-approaches 
 
Culture and politics - New forms of engagement in the Mediterranean area (2000-2022): 
cursurile online vor avea loc în perioada 2.05.2023 – 31.05.2023. Mobilitatea va avea loc în 
Aix-en-Provence, în perioada 3.07.2023 – 7.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 
https://civis.eu/en/civis-courses/culture-and-politics-new-forms-of-engagement-in-the-
mediterranean-area-2000-2022.  
 
Sacred sounds, sacred spaces: the Occidental Mediterranean: trei cursuri online organizate 
în perioada 13.07.2023 – 27.07.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 
10.07.2023 – 14.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-
courses/sacred-sounds-sacred-spaces-the-occidental-mediterranean.  
 
Civic engagement in Europe: A transdisciplinary approach: 2 cursuri online în perioada 
5.05.2023 – 19.05.2023. Mobilitățile vor fi în Atena și București, în perioada 10.07.2023 – 
15.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/civic-
engagement-in-europe-a-transdisciplinary-approach.  

 
Child, migrant, refugee voices for viable cities: 5 întâlniri online organizate în perioada 
2.05.2023 – 20.07.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 16.05.2023 – 20.05.2023, în 
Atena. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/child-migrant-refugee-voices-for-viable-cities.  
 
The science, ethics and governance of human genome editing: vor fi 5 întâlniri online 
organizate în perioada 12.06.2023 – 17.07.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 
27.07.2023 – 31.07.2023, în Tubinge. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 
https://civis.eu/en/civis-courses/the-science-ethics-and-governance-of-human-genome-
editing.  
 
The Ethics of Narratives: between old and new media: vor fi 4 întâlniri online, organizate în 
perioada 12.06.2023 – 14.06.2023. Mobilitatea va fi în perioada 19.06.2023 – 23.06.2023, în 
Roma. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/the-ethics-of-
narratives-between-old-and-new-media.  
 
Sustainability, reforms and environmental challenges: The future of EU: vor fi 8 întâlniri 
online, organizate în perioada 11.05.2023 – 16.05.2023. Mobilitatea va fi organizată în 
perioada 5.06.2023 – 9.06.2023 (nu este menționat orașul). Pentru mai multe detalii și 
înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/sustainability-reforms-and-
environmental-challenges-the-future-of-eu 
 
 
Cursuri deschise pentru nivel doctorat:  
 
Social challenges of digital and technological transformations: 5 cursuri online (90 minute 
fiecare), în perioada 24.02.2023 – 16.06.2023 (acest curs nu are mobilitate, este integral 



online). Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/social-challenges-of-digital-and-technological-transformations 
 
Landscapes and Tourism - Exploring the tourist scapes of Bucharest: 4 întâlniri online în 
perioada 8.05. 2023 – 19.06.2023, cu o școală de vară în perioada 11-15 septembrie în 
București. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/landscapes-
and-tourism-exploring-the-touristscapes-of-bucharest 
 
 Understanding Earth: 14 cursuri online în perioada 8.05.2023 – 29.06.2023. Mobilitatea va 
avea loc în perioada 30.07.2023 – 5.08.2023, în insulele Utö, Öja și Sandön în Suedia. Pentru 
mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/understanding-
earth 
 
French travellers in Mediterranean lands: 6 cursuri online, în perioada 13.10.2023 – 
24.11.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 4.12.2023 – 8.12.2023. Pentru mai multe 
detalii cu privire la curs și pentru înscriere: https://civis.eu/en/civis-courses/french-
travellers-in-mediterranean-lands-2023 
 
Going public – Challenges of contemporary anthropology and folklore: 12 cursuri online în 
perioada 28.04.2023 – 19.05.2023. Mobilitatea va avea loc la Sibiu, în perioada 2.07.2023 – 
7.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/going-public-challenges-of-contemporary-anthropology-and-folklore.  
 
Making visible the invisibles: 2 cursuri online în perioada 24.04.2023 – 5.05.2023. 
Mobilitatea va avea loc în perioada 25.09.2023 – 29.09.2023 și va fi sub forma unei 
conferințe academice (nespecificat locul). Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/making-visible-the-invisibles 
 
Heritage & Innovation: Art Nouveau, past, present & future challenges: 6 cursuri online în 
perioada 6.06.2023 – 21.06.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 26.06.2023 – 
30.06.2023 și va fi în Bruxelles. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/heritage-and-innovation-art-nouveau-past-present-and-
future-challenges 
 
H2O Pollution: holistic approach and nature based solutions: cursurile online vor avea loc 
în perioada 5.06.2023 – 30.06.2023. Mobilitatea va fi în Roma, în perioada 12.06.2023 – 
16.06.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/h2o-pollution-holistic-approach-and-nature-based-solutions 
 
Latin America in the global networks: 6 întâlniri online în perioada 3.05.2023 – 17.07.2023. 
Mobilitatea va avea loc n Madrid, în perioada 3.07.2023 – 7.07.2023. Pentru mai multe 
detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/latin-america-in-the-global-networks-
2023.  
 
 
Digital learning for the development of soft skills: 6 întâlniri online în perioada 8.05.2023 – 
29.05.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 19.05.2023 – 23.05.2023. Pentru 



mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/digital-learning-for-the-
development-of-soft-skills 
 
Governing in times of crisis: întâlnirile online vor avea aloc în perioada 15.05.2023 – 
2.07.2023. Mobilitatea va fi în perioada 2.07.2023 – 7.07.2023, în Bruxelles. Pentru mai 
multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/governing-in-times-
of-crisis-2023.  
 
Meanings and understanding via proofs - Logical and epistemological approaches: 
întâlnirile online vor avea loc în perioada 5.06.2023 – 21.07.2023. Mobilitatea va fi 
organizată în București, în perioada 17.07.2023 – 21.07.2023. Pentru mai multe detalii și 
înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/meanings-and-understanding-via-proofs-logical-
and-epistemological-approaches 
 
Culture and politics - New forms of engagement in the Mediterranean area (2000-2022): 
cursurile online vor avea loc în perioada 2.05.2023 – 31.05.2023. Mobilitatea va avea loc în 
Aix-en-Provence, în perioada 3.07.2023 – 7.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 
https://civis.eu/en/civis-courses/culture-and-politics-new-forms-of-engagement-in-the-
mediterranean-area-2000-2022.  
 
Sacred sounds, sacred spaces: the Occidental Mediterranean: trei cursuri online organizate 
în perioada 13.07.2023 – 27.07.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 
10.07.2023 – 14.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-
courses/sacred-sounds-sacred-spaces-the-occidental-mediterranean.  

 
Civic engagement in Europe: A transdisciplinary approach: 2 cursuri online în perioada 
5.05.2023 – 19.05.2023. Mobilitățile vor fi în Atena și București, în perioada 10.07.2023 – 
15.07.2023. Pentru mai multe detalii și înscrieri: https://civis.eu/en/civis-courses/civic-
engagement-in-europe-a-transdisciplinary-approach.  
 
Child, migrant, refugee voices for viable cities: 5 întâlniri online organizate în perioada 
2.05.2023 – 20.07.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 16.05.2023 – 20.05.2023, în 
Atena. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-
courses/child-migrant-refugee-voices-for-viable-cities.  
 
Science communication: sharing knowledge and creating connections: vor fi 15 întâlniri 
online, în perioada 22.03.2023 – 29.09.2023. Mobilitatea va avea loc în Madrid, în perioada 
26.06.2023 – 30.06.2023. Pentru mai multe detalii și înscriere la acest curs: 
https://civis.eu/en/civis-courses/science-communication-sharing-knowledge-and-creating-
connections.  
 
The science, ethics and governance of human genome editing: vor fi 5 întâlniri online 
organizate în perioada 12.06.2023 – 17.07.2023. Mobilitatea va avea loc în perioada 
27.07.2023 – 31.07.2023, în Tubinge. Pentru mai multe detalii și înscrieri: 
https://civis.eu/en/civis-courses/the-science-ethics-and-governance-of-human-genome-
editing.  
 



Sustainability, reforms and environmental challenges: The future of EU: vor fi 8 întâlniri 
online, organizate în perioada 11.05.2023 – 16.05.2023. Mobilitatea va fi organizată în 
perioada 5.06.2023 – 9.06.2023 (nu este menționat orașul). Pentru mai multe detalii și 
înscriere la acest curs: https://civis.eu/en/civis-courses/sustainability-reforms-and-
environmental-challenges-the-future-of-eu 
 

 
 


