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A DOUA SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ 

„PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII ÎN ŞTIINŢELE SOCIOECONOMICE  

ŞI UMANISTE – METODICĂ, STRATEGII, COOPERARE ŞI 

COMPETITIVITATE EUROPEANĂ” 

- 10 iulie 2015 - 

 

1. Cadrul organizatoric: Sesiunea „Perspective ale cercetării în ştiinţele 

socioeconomice şi umaniste – metodică, strategii, cooperare şi 

competitivitate Europeană” este înscrisă în manifestările ştiinţifice ale Proiectului 

POSDRU/159/1.5/S/136077 „Cultura română şi modele culturale europene: 

cercetare, sincronizare, durabilitate”. 

2. Adresabilitate: Sesiunea se adresează bursierilor cercetători postdoctorat membri ai 

grupului-ţintă al Proiectului şi are ca scop reliefarea preocupărilor naţionale în materia 

cercetării ştiinţifice în domeniile de interes ale Proiectului, din perspectiva integrării 

respectivelor preocupări cu direcţiile şi obiectivele cercetării europene. De asemenea, 

sesiunea are ca scop – în mare proporţie – evidenţierea, în cadrul unor dezbateri şi 

schimburi de opinii în atelierele de lucru, propunerilor şi concluziilor preliminare 

rezultate din cercetările întreprinse de membrii grupului-ţintă. Sesiunea asigură cadrul 

academic pentru evaluarea preliminară a cercetărilor postdoctorale întreprinse în 

cadrul stagiului de bursă, inclusiv în perioadele de mobilitate în spaţiul european al 

cercetării şi învăţământului superior, precum şi pentru interconectarea rezultatelor 

previzionate ale cercetărilor bursierilor cu programele de cercetare din institutele 

Academiei Române. 
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3. Participanţi: 

a) participarea obligatorie: 

- bursierii cercetători postdoctorat, cu excepţia celor care la data sesiunii se află în 

stagii de mobilitate în spaţiul european al cercetării şi învăţământului superior 

sau la conferinţe cu participare internaţională în străinătate/în ţară; 

- tutori îndrumători în cadrul Proiectului. 

b) invitaţi: 

- bursieri studenţi doctoranzi care doresc să participe la lucrări; 

- personalităţi ale culturii şi ştiinţei din aria curriculară a Proiectului; cercetători 

din institutele Academiei Române; 

- presa scrisă, radio, televiziune; 

4. Agenda sesiunii: 

a) Şedinţa plenară, vineri 10 iulie 2015, orele 11,00-13,30, Casa Academiei 

Române, intr. Calea Rahovei, aripa Vest, parter, Holul de Marmură: 

 intervenţii pe podium: 

- managerul Proiectului, 

- preşedintele Consiliului ştiinţific, 

- experţi coordonatori/tutori pe domenii, 

- directori şi/sau coordonatori de programe de cercetare specifice ariei 
curriculare a Proiectului din institutele Academiei Române, 

- bursieri cercetători postdoctorat. 

b) Reuniuni pe 5 ateliere de lucru, vineri 10 iulie 2015, orele 14,30-18,00: 

 Atelierul Literatură-lingvistică, Sala de Consiliu a Institutului de Istorie şi 

Teorie Literară „George Călinescu”, Casa Academiei Române, Calea 13 

Septembrie nr.13, aripa Est, sala P1-267 
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 Atelierul Economia culturii şi Ştiinţa informaţiei, Sala Luxemburg, Casa 

Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, aripa Est, sala P1-202. 

 Atelierul Filosofie, Teologie, Istorie, Sala de Consiliu a INCE „Costin C. 

Kiriţescu”, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, aripa Est, 

sala P1-231. 

 Atelierul Sociologia culturii, Pedagogie, Psihologie, Antropologie, Sala 

de Consiliu a Institutului de Sociologie, Casa Academiei Române, Calea 13 

Septembrie nr.13, aripa Est, etajul 4, sala 4254. 

 Atelierul Arte, Audiovizual şi Etnografie şi folclor, Sala de Consiliu a 

Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei 

Române, str. Dem. I. Dobrescu nr. 9. 

Intervenţiile pe podium în cadrul atelierelor de lucru vor fi susţinute de cercetătorii 

postdoctorat şi se vor axa, în principal, pe reliefarea şi punerea în discuţie a rezultatelor 

preliminare ale cercetărilor întreprinse de fiecare bursier în cadrul stagiului postdoctoral.  

Cercetătorii postdoctorat care au parcurs stagiul de mobilitate în spaţiul european al 

cercetării şi învăţământului vor avea în vedere aspectele legate de posibila integrare a 

propriilor cercetări cu cele din instituţiile europene în care şi-au desfăşurat stagiile de 

mobilitate europeană.  

Durata expunerii: maximum  10 minute. 

5. Redactarea programului sesiunii. Lucrările pe ateliere vor cuprinde, în mod 

obligatoriu pentru fiecare cercetător postdoctorat, o intervenţie având ca temă raportul de 

cercetare asumat prin contractul de bursă. Lista temelor rapoartelor de cercetare ale 

membrilor grupului-ţintă cercetători postdoctorat este publicată pe site-ul oficial al Proiectului. 

6. Valorificarea rezultatelor. Intervenţiile din cadrul atelierelor vor fi prezentate - 

până la data de 17 iulie 2015 - în scris, secretariatului Proiectului, în vederea publicării lor în 

Sinteza sesiunii. 


