MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti
Telefon : 021.330.84.60 , 021. 330.79.00; fax: 021.330.87.74
FACULTATEA DE ISTORIE BUCUREŞTI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL
CONCURSULUI ”9 MAI – ZIUA EUROPEI ”
Secțiunea 1.
Organizatorii concursului
Concursul este organizat de către Facultatea de

Istorie a Universității

Creștine ”Dimitrie Cantemir”, București, în parteneriat cu ISMB și în colaborare cu
Ministerul Educației Naționale.
Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții la concurs.
Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu anunțarea în
prealabil a participanților.
Secțiunea 2.
Obiectiv și grupuri țintă
Obiectivul fundamental al concursului are în vedere creșterea gradului de informare cu
privire la Uniunea Europeană și rolul României în cadrul Uniunii Europene, în rândul elevilor
de liceu.
Grupul țintă direct îl reprezintă elevii de la ciclul liceal, în principal clasa a XII-a, iar
indirect alte categorii de persoane care își desfășoară activitatea sau au legătură cu mediul
educațional preuniversitar (părinți, profesori).
Secțiunea 3.
Locul desfășurării concursului
Concursul se va desfășura în Aula Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”, care are
capacitatea de 500 de locuri, dispune de facilități tehnice corespunzătoare și poate asigura
securitatea deplină a participanților.
Secțiunea 4.
Condiții de participare
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La concurs participă 30 de licee, câte 5 din fiecare sector al Municipiului Bucuresti,
selectate de către ISMB.
Concursul se desfășoară la nivel de echipaje, formate din 3 elevi de liceu din clasele a
X-a, a XI-a și a XII-a. Fiecare unitate școlară participă la concurs cu un singur echipaj.
Nu au dreptul să participe elevii care au relații de rudenie, până la gradul IV, cu
organizatorii și partenerii.
Fiecare echipaj va fi însoțit de un profesor, la care se adaugă un grup de susținători,
format din cinci elevi de clasa a XII-a.
Lista participanților și a însoțitorilor va fi comunicată de către ISMB, pentru a permite
accesul în instituție.
Secțiunea 5.
Desfășurarea concursului
Concursul constă în formularea de întrebări referitoare la problematica europeană și
cea a integrării europene a României și respectiv formularea de răspunsuri scrise din partea
concurenților (format de concurs – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ).
Conținutul întrebărilor se va face pe baza bibliografiei, care va fi transmisă simultan,
de către ISMB, celor 30 de unități școlare nominalizate să participe, în termen de 2 zile de la
primirea prezentului regulament din partea Facultății de Istorie.
Concursul constă în formularea de răspunsuri pentru 25 întrebări, fiecare răspuns
corect având valoarea de 4 puncte. Întrebările vor fi prezentate în format Power Point.
Echipajele vor avea la dispoziție 4 minute pentru consultări și formularea fiecărui
răspuns, care va fi exprimat în scris, pe foi tipizate, puse la dispoziție de către organizatori.
În pauză va fi proiectat un film despre Universitatea Crestină ”Dimitrie Cantemir”.
Concursul se finalizează cu premierea câștigătorilor și înmânarea de diplome de
participare tuturor membrilor echipajelor prezente, de către conducerea Facultății de Istorie.
Secțiunea 6.
Jurizarea
Juriul este format din 5 membri, din partea UCDC și ISMB.
Decizia juriului este incontestabilă.
În caz de egalitate, în vederea desemnării ierarhiei echipajelor premiante, se vor adresa
întrebări de baraj până în momentul în care, la aceeași întrebare, unul dintre echipajele
aflate la egalitate formulează răspunsul corect, iar celălalt echipaj/ celelalte echipaje
formulează un răspuns greșit.
Sectiunea 7.
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Premiile oferite în cadrul concursului
În cadrul acestui concurs se acordă premii, de către Facultatea de Istorie a UCDC,
echipajelor cu cel mai mare punctaj (3 premii – I, II, III – și 3 mențiuni)
Secțiunea 8.
Bibliografia
Bibliografia minimală obligatorie va fi accesată de pe Internet, pe site-ul Universității
Creștine ”Dimitrie Cantemir”, www.ucdc.ro, Facultatea de Istorie, Concurs ”9 MAI – Ziua
Europei”.
Secțiunea 9.
Alte precizări
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie comună
a organizatorilor.
Participarea la acest concurs certifică acceptarea și conformarea la prezentul
regulament a tuturor participanților (concurenți, public, juriu, organizatori).
Prezentul regulament va fi transmis de către ISMB, unităților școlare participante, în
termen de 2 zile de la primirea sa din partea Facultății de Istorie.
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