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Calendarul manifestărilor ştiinţifice 

organizate în cadrul 

Proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” 

în perioada mai-iulie 2015 

     

Nr. 
crt. 

Tipul manifestării Perioada de 
desfăşurare 

Adresabilitate Observaţii 

1 Conferinţa internaţională 
“Gestionarea bogăţiei 
culturale” 

11-12 iunie 
2015 

Întregul grup ţintă, 
respectiv cercetătorii 
postdoctorat şi studenţii 
doctoranzi 

Prezenţa obligatorie, cu excepţia 
bursierilor aflaţi în stagiile de 
mobilitate în spaţiul UE sau la 
conferinţe în ţară sau în străinătate 

2 Sesiunea ştiinţifică  “Cultura 
şi dezvoltarea durabilă” 

22 mai 2015 Cercetătorii 
postdoctorat 

În cadrul sesiunii, vor prezenta 
intervenţii cercetătorii care au 
desfăşurat stagii de mobilitate în 
spaţiul european al cercetării şi 
învăţământului superior până la 
data organizării conferinţei. 
Modalitatea înscrierii în program a 
intervenţiilor (titlul intervenţiei, 
modul de prezentare, domeniul de 
interes) va fi comunicată ulterior, în 
timp util. 

Prezenţa obligatorie, cu excepţia 
cercetătorilor aflaţi în stagiile de 
mobilitate în spaţiul UE sau la 
conferinţe în ţară sau în străinătate 

3 Sesiunea ştiinţifică " Egalitate 
de şanse în cultura 
europeană” 

26 iunie 2015 Cercetătorii 
postdoctorat 

În cadrul sesiunii, vor prezenta 
intervenţii cercetătorii care au 
desfăşurat stagii de mobilitate în 
spaţiul european al cercetării şi 
învăţământului superior până la 
data organizării conferinţei. 
Modalitatea înscrierii în program a 
intervenţiilor (titlul intervenţiei, 
modul de prezentare, domeniul de 
interes) va fi comunicată ulterior, în 
timp util. 

Prezenţa obligatorie, cu excepţia 
cercetătorilor aflaţi în stagiile de 



 

 

mobilitate în spaţiul UE sau la 
conferinţe în ţară sau în străinătate 

4 Sesiunea 
ştiinţifică "Perspective ale 
cercetării în ştiinţele 
socioeconomice şi umaniste - 
metodică, strategii, cooperare 
şi competitivitate europeană” 

10 iulie 2015 Cercetătorii 
postdoctorat 

În cadrul sesiunii, fiecare cercetător 
postdoctorat va prezenta sinteza 
preliminară a proiectului individual 
de cercetare, care va trebui finalizat 
până la data de 1 septembrie 2015. 

Prezenţa obligatorie, cu excepţia 
cercetătorilor aflaţi în stagiile de 
mobilitate în spaţiul UE sau la 
conferinţe în ţară sau în străinătate 

                                


