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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”
Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/136077
Scrisoare-Invitaţie la Conferinţa din 1-2 octombrie 2014
În atenţia studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctorat din componenţa grupului-ţintă al
proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”
1. În zilele de 1 şi 2 octombrie 2014, se vor desfăşura lucrările primei conferinţe tematice interactive cu
participare internaţională consacrată cercetării şi sincronizării modelelor culturale europene din perspectiva dezvoltării
durabile.
Programul manifestării cuprinde:
-

MIERCURI 1 octombrie 2014, intervenţii la temă ale: acad. Eugen SIMION, preşedintele Consiliului ştiinţific al
proiectului; prof. dr. Serge FAUCHEREAUX – Franţa, critic şi istoric literar, eseist, traducător din literatura
română, membru de onoare al Academiei Române; prof. Virgil TĂNASE, scriitor, dramaturg, regizor şi istoric
literar, animatorul Fundaţiei „Micul Prinţ” – Paris, membru de onoare al Academiei Române; acad. Victor
VOICU, doctor în ştiinţe medicale, farmacolog, specialist în antropologie fizică, secretar general al Acadmiei
Române.

-

JOI 2 octombrie 2014, intervenţii la temă ale: acad. Evangelos MOUTSOPULOS, filosof, membru al
Academiei din Atena, membru de onoare al Academiei Române; acad. Jaime GIL ALUJA, matematician şi
economist, eseist, preşedintele Academiei Regale Spaniole de Ştiinţe Economice şi Financiare, membru de
onoare al Academiei Române; prof. Michael METZELTIN, lingvist, specialist în limbi romanice la Universitatea
din Viena, membru de onoare al Academiei Române; prof. Dan POPESCU, economist, scriitor şi eseist,
specialist în doctrine economice şi istorie economică, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Expunerile pe podium vor fi urmate de sesiuni de intervenţii, întrebări şi răspunsuri.
Lucrările conferinţei au loc în Aula Magna a Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, între orele 10,00- 13,00.
2. În zilele de 1 şi 2 octombrie 2014 vor avea loc lucrările primelor ateliere-dezbatere consacrate metodicii în
cercetarea în ştiinţele socio-economice, care compun aria curriculară a proiectului. Reuniunile se desfăşoară în locaţiile
stabilite de coordonatorii atelierelor constituite la repartizarea pe tutori şi experţi coordonatori ai membrilor grupului-ţintă
al proiectului, respectiv:
- Grupul/Atelierul de lucru: FILOLOGIE-LITERATURĂ
Coordonatori: Acad. Eugen Simion, Prof. dr. Gabriela Pană-Dindelegan, m.c.

- Grupul/Atelierul de lucru: FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE, PEDAGOGIE, ANTROPOLOGIE FIZICĂ,
Coordonatori: Prof. dr. Wilhelm Dancă Prof. dr. Suzana Cristiana Glavce
- Grupul/Atelierul de lucru: ECONOMIA CULTURII, ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIOLOGIA CULTURII
Coordonatori: CS I Prof. Dr. Constantin Ciutacu, Prof. dr. Ilie Bădescu, Prof. dr. Mircea Duţu
- Grupul/Atelierul de lucru: ARTE, ARHITECTURĂ, AUDIOVIZUAL, ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR,
Coordonatori: Acad. Sabina Ispas, Prof. dr. Silviu Angelescu
- Grupul/Atelierul de lucru: ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE,
Coordonatori: Prof. dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca, Prof. dr. Viorel Panaite;
- Grupul/Atelierul de lucru: ŞTIINŢA INFORMAŢIEI
Coordonator: Acad. Florin Gh. Filip
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În fiecare atelier, după prezentarea de către moderatorul desemnat de coordonatorul grupului de lucru a
principalelor coordonate referitoare la perspectivele cercetării în domeniul specific, fiecare student doctorand sau
cercetător postdoctorat va prezenta propriile puncte de vedere asupra modului personal de abordare a tematicii lucrării
prevăzute în contractul individual de bursă.
O sinteză a dezbaterilor, însoţită de tabelul nominal, certificat prin semnătura fiecărui participant, va fi prezentată
Consiliului ştiinţific al proiectului în vederea sistematizării aspectelor desprinse din schimbul de idei şi păreri, care va fi
publicată pe pagina web a proiectului şi pe site-ul oficial al Academiei Române. Ulterior, sinteza va constitui un suport
principal al alcătuirii ghidului de bune practici în cercetarea socio-economică şi în ştiinţele umaniste prevăzut în contractul
de finanţare.
Programul lucrărilor pe ateliere este următorul:
- MIERCURI 1 octombrie 2014, orele 16,00-20,00
- JOI 2 octombrie 2014, orele 16,00-20,00
Prezenţa tuturor doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat este obligatorie.
Sunt consideraţi absenţi motivat numai bursierii aflaţi în stagiul de mobilitate externă prevăzut în contractele
individuale de bursă.
MANAGER PROIECT,
Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc

