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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A
CONCURSULUI NAȚIONAL DE DREPTURILE OMULUI ȘI MIGRAȚIE

SECȚIUNEA I - PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Prezenta Metodologie reglementează organizarea și desfășurarea ”Concursului Național de
Drepturile Omului și Migrație” (numit în continuare Concurs), organizat de Centrul de Drepturile Omului
și Migrație (numit în continuare CDOM) care a fost înființat în cadrul proiectului „ȘCOALA PRACTICĂ:
Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.
Art. 2. În sensul prezentei Metodologii, termenul „concurs” include competiția propriu-zisă, precum și
componentele de pregătire online și „în clasă” destinate studenților și masteranzilor înscriși în grupul țintă.
Art.3. (1) Concursul are ca obiectiv general încurajarea studenților și masteranzilor cu performanțe școlare
înalte sau care au interes pentru dezvoltarea unor aptitudini practice deosebite de a se implica în
identificarea și soluționarea unor probleme juridice de drepturile omului și migrație, într-un mediu simulat.
(2) Concursul promovează valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în
echipă și comunicarea interpersonală.
(3) Probele Concursului au caracter științific, aplicativ, socio-educativ și juridic.
Art. 4. (1) În vederea pregătirii studenților și masteranzilor pentru concurs, experții și colaboratorii CDOM
vor organiza și susține o serie de cursuri, workshop-uri și conferințe.
(2) Pentru perioada de pregătire online vor fi elaborate materiale didactice și vor fi selectate documente
bibliografice relevante publicate pe site-ul Concursului.
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(3) Pregătirea online a participanților cuprinde, de asemenea, educație pentru egalitate de șanse, dezvoltare
durabilă, transparență instituțională și drepturile omului.

SECȚIUNEA A II-A - PARTICIPAREA LA CONCURS
Art.5. (1) Participarea la Concurs este deschisă tuturor celor interesați de această activitate - studenți sau
masteranzi înscriși la o formă de învățământ superior de stat sau particular, cetățeni români, care
NU au participat la o ediție precedentă a competiției.
(2) Înscrierea la Concurs se face prin completarea formularelor prevăzute în anexele prezentei Metodologii
și transmiterea lor, în original, organizatorilor împreună cu o copie a actului de identitate.
(3) În procesul de selectare a participanților și de acordare a burselor și premiilor se vor asigura condițiile
necesare pentru îndeplinirea obiectivului orizontal al proiectului referitor la egalitatea de șanse.
(4) Concursul urmărește susținerea studenților care fac parte dintr-un grup vulnerabil. Cel puțin 20% dintre
persoanele care primesc bursă sau sunt premiate în cadrul Concursului vor face parte din categorii
defavorizate social și/sau grupuri vulnerabile.

SECȚIUNEA A III-A – ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art.6. Responsabilitatea organizării Concursului, în funcție de etapa de desfășurare, revine:
a) directorului CDOM și experților din cadrul Centrului, pentru prima etapă – cea de pregătire online și
„în clasă”;
b) comitetului de organizare, pentru etapa a doua – cea de simulare a unor probleme juridice de drepturile
omului și imigrație;
c) comisiei de evaluare, pentru etapa a treia – cea de evaluare a participanților și premiere a acestora.
Art. 7. (1) Desfășurarea Concursului vizează următorii pași:
a) înscrierea la Concurs a persoanelor interesate se face prin completarea formularelor prevăzute în
anexele prezentei Metodologii și transmiterea lor, în original, împreună cu o copie a actului de
identitate, organizatorilor;
b) parcurgerea individuală a pregătirii online prin consultarea materialelor didactice și a bibliografiei
recomandate;
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c) participarea studenților și masteranzilor la toate cursurile intensive organizate în cadrul
Concursului și desfășurate în incinta Universității Româno-Americane din București. Participanții vor
primi burse care constau în acoperirea cheltuielilor de transport, cazare și masa - în funcție de nevoile
acestora;
d) selectarea participanților pentru etapa practică a Concursului pe baza punctajului obținut la testul
științific organizat după perioada de pregătire online și „în clasă”;
e) premierea celor mai bune echipe și a celor mai buni studenți. Toți participanții vor primi diplome,
iar cel mai bun student și cea mai bună echipă în competiție vor primi premii în bani în valoare totală
de 5.000 lei. Partenerii Concursului vor oferi premii speciale celor mai bune echipe în competiție pe
domeniile lor de interes.
(2) Graficul de desfășurare a Concursului este aprobat de către directorul Centrului și poate fi consultat
în anexele prezentei Metodologii.
Art. 8. (1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului se realizează, de regulă, colaborări, asocieri sau
parteneriate cu societăți științifice/asociații profesionale și/sau instituții de învățământ superior, instituții
științifice, instituții culturale, cu alte persoane fizice sau juridice, autorități locale, organizații nonguvernamentale, naționale sau internaționale.
(3) În condițiile legii, colaborările, asocierile sau parteneriatele pot include și activități de sponsorizare a
concursului.
Art. 9. Comisia de organizare a Concursului este alcătuită din minimum 5 persoane și are următoarele
atribuții:
a) publică pe website-ul Concursului și pe website-ul CDOM materialele de pregătire online, bibliografia
relevantă și speța cadru care va sta la baza identificării și soluționării unor probleme juridice de
drepturile omului și migrație în cadrul competiției organizate;
b) elaborează și publică pe website-ul Concursului și pe website-ul CDOM graficul de desfășurare a
Concursului;
c) organizează Concursul și monitorizează desfășurarea acestuia în vederea înlăturării în timp util a
posibilelor riscuri ce pot apărea.
Art. 10. Comisia de evaluare este alcătuită din minimum 3 persoane cu experiență relevantă în domeniul
științific al Concursului și are următoarele atribuții:
a) elaborează baremul de evaluare a participanților în Concurs și îi informează pe aceștia cu privire la
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criteriile de bază care vor fi punctate pe parcursul competiției;
b) evaluează performanța concurenților și propune spre premiere persoanele și echipele care au obținut
cel mai mare punctaj.

SECȚIUNEA A IV-A – EVALUAREA ȘI PREMIEREA CONCURENȚILOR
Art. 11. (1) Probele Concursului sunt atât teoretice, cât și practice.
(2) Proba teoretică constă în evaluarea, prin intermediul unui test, a cunoștințelor acumulate de participanți
în cadrul pregătirii individuale online și a cursurilor intensive.
(3) Proba practică a Concursului se desfășoară pe parcursul a 2 zile de simulare a unor probleme juridice.
Art.12. (1) Tipul și structura probelor Concursului vor fi stabilite de către membrii comisiilor de organizare
și evaluare și vor fi publicate pe website.
(2) Timpul de lucru alocat fiecărei probe din concurs va fi stabilit de către membrii comisiilor de organizare
și evaluare și va fi anunțat participanților sau publicat pe website. Comisiile au dreptul să facă orice
modificare privind alocarea timpului pentru fiecare probă cu cel puțin 12 ore înainte de începerea probei
respective și după o informare prealabilă a concurenților.
Art.13. (1) La toate etapele concursului, rezultatele evaluării probelor sunt apreciate, de regulă, prin
punctaje de la 0 la 10, conform baremelor de evaluare și/sau grilelor de punctaj.
(2) În situația în care se optează pentru un alt sistem de notare/calculare în vederea stabilirii punctajului
final și acordării premiilor, acesta va fi adus la cunoștința participanților înaintea începerii probei respective.
(3) La toate etapele Concursului, ierarhia participanților se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute.
Art. 14. Simularea practică a problemelor de drepturile omului și migrație se va face prin crearea în mod
aleatoriu a unor echipe formate din 3sau 4 studenți. Fiecare echipă poate avea un rol bine definit în cadrul
fiecărei probe și poate primi informații juridice și practice suplimentare celor din „speța cadru”.
Art. 15. Desemnarea persoanei și a echipei câștigătoare, precum și stabilirea ierarhiei între echipele
participante se va realiza pe baza punctajului obținut în cadrul probei de simulare și soluționare a
problemelor juridice.
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Art. 16. Certificarea participării, precum și a premiilor acordate de către CDOM se face prin diplomă
personalizată cu elementele de identitate vizuală ale Centrului.
Art. 17. Cuantumul premiilor acordate de către CDOM este stabilit în bugetul proiectului ȘCOALA
PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Art. 18. Pe lângă premiile acordate în cadrul proiectului, participanții la Concurs pot beneficia și de alte
premii acordate de către partenerii Centrului.

SECȚIUNEA A V-A – DISPOZITII FINALE
Art. 19. (1) Concursul se organizează și se desfășoară conform dispozițiilor prezentei Metodologii.
(2) Metodologia de organizare și desfășurare a Concursului este completată cu regulamentele specifice ale
CDOM și Metodologia cadru de organizare a concursurilor elaborată în cadrului proiectului „ȘCOALA
PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.
Art. 20. Prezenta Metodologie este aprobată de către directorul CDOM, în conformitate cu regulile de
derulare ale proiectului și legile în vigoare.
Silvia Tăbușcă
Director,
Centrul de Drepturile Omului și Migrație
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