Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe
cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.5 - ”Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Excelență interdisciplinară în cercetarea științifică doctorală din România – EXCELLENTIA”
Cod de identificare: POSDRU/187/1.5/S/155425, Cod SMIS: 59019

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
„ABORDĂRI INTER-DISCIPLINARE ÎN ECONOMIE, ȘTIINȚELE SOCIALE ȘI ȘTIINȚELE
OMULUI”
30.10.2015 – 01.11.2015, Hotel Belvedere, Predeal



tematica generală: subiectele/temele studiilor de cercetare din cadrul proiectului Excellentia



perioada desfășurării: 30.10-01.11 2015 (3 zile/2 nopți)



loc: Predeal, Hotel Belvedere



structură
o

o

sesiune plenară: trei keynote-speaker-i (max. câte 30 minute)


reprezentant al științelor economice: Prof.univ. Costea Munteanu



reprezentant al științelor sociale: Prof.univ. Toma Roman



reprezentant al științelor omului/spiritului: Prof.univ. George Manolache

sesiune pe trei secțiuni paralele


secțiune economică



secțiune științe sociale



secțiune științele omului/spiritului



tip: conferință închisă (participă, cu comunicări științifice, doar grupul-țintă)



modalitate:
 prezentarea de comunicări științifice ale grupului-țintă (o singură comunicare pentru fiecare
doctorand)
 dezbateri pe marginea comunicărilor prezentate



termene:
o

13 septembrie: stabilirea Comitetului științific, respectiv a Comitetului de
organizare a conferinței

o

15 septembrie: elaborarea elementelor de tehnoredactare a comunicărilor
științifice la conferința Excellentia

o

16 septembrie: invitarea doctoranzilor la conferința Excellentia, prin plasarea, pe
site-ul proiectului, a termenilor de referință ai conferinței
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o

28 septembrie: transmiterea, de către doctoranzi, a titlului comunicării, a
abstractului și a cuvintelor-cheie

o

6 octombrie: transmiterea, către doctoranzi, a acceptării/neacceptării intenției
de comunicare

o

25 octombrie: transmiterea, de către doctoranzi, a textului integral al comunicării
științifice

o

26 octombrie: definitivarea agendei conferinței

o


29 octombrie: transmiterea, către doctoranzi, a acceptării, neacceptării sau a
acceptării sub rezerva operării unor modificări, a comunicării științifice

procedură sugerată:
o

dezbaterii fiecărei comunicări științifice îi va fi alocată o durată de max. 30 de minute, după
următoarea structură dinamică:


(1) prezentarea comunicării: va fi făcută în PowerPoint (sau în alt program de
prezentare/raportare)
-



durata: maximum 18 minute

(2) adresarea de întrebări, formularea de comentarii, oferirii de sugestii ori
recomandări
-



durata: 5 minute

(3) răspunsul doctorandului la întrebări, la comentarii, la sugestii și recomandări
-



durata: 5 minute

(4) concluzii puse de moderator
-



durata: 2 minute

dinamică generală:
09.00 –
11.00

11.0011.30

11.3013.00

13.0015.00

31 oct.

secțiuni
paralele

coffee
break

secțiuni
paralele

prânz

01 nov.

secțiuni
paralele

coffee
break

secțiuni
paralele

închidere,
concluzii și
prânz

30 oct.

15.0016.30
sesiune
plenară
secțiuni
paralele

16.3017.00
coffee
break
coffee
break

17.0018.30
secțiuni
paralele
secțiuni
paralele
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