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SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ 

„EGALITATEA DE ŞANSE ÎN SPAŢIUL CULTURAL EUROPEAN” 

26 iunie 2015 

 

 

1. Cadrul organizatoric: Sesiunea „Egalitatea de şanse în spaţiul cultural 

european” 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 principiilor egalităţii de şanse în spaţiul 

cultural european din perspectiva cercetării în ştiinţele socio-umane şi umaniste. Sesiunea 

asigură cadrul academic pentru dezbateri privind modalităţile de abordare, aria de exprimare şi 

dimensiunile egalităţii de şanse – de gen, de vârstă, religie, educaţie – în spaţiul cultural 

european comunitar. 

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; 
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4. Agenda sesiunii: 

a) Şedinţa plenară, vineri 26 iunie 2015, orele 11,00 – 13,00, Holul de Marmură, 

Casa Academiei Române, aripa vest, parter, Rahova, Calea 13 Septembrie 

nr.13: 

 intervenţii pe podium: 

- managerul Proiectului, 

- preşedintele Consiliului ştiinţific, 

- experţi coordonatori/tutori pe domenii, 

- bursieri cercetători postdoctorat. 

b) Reuniuni pe 5 ateliere de lucru, vineri 26 iunie 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 

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

postdoctorat. Cercetătorii postdoctorat care au parcurs stagiul de mobilitate în spaţiul 

european al cercetării şi învăţământului vor prezenta puncte de vedere asupra experienţei 

dobândite în stagiul de mobilitate european, cu referire la modul personal de percepere a 

manifestării egalităţii de şanse în spaţiul cultural comunitar european (cu precădere din ţările – 

oraşele/instituţiile de cultură sau învăţământ superior unde au desfăşurat stagiul).  

Durata expunerii, maximum  10 minute. 

5. Redactarea programului sesiunii. În vederea redactării programului sesiunii, 

cercetătorii postdoctorat participanţi cu intervenţii sunt rugaţi să transmită, până la 

data de 15 iunie a.c., titlul intervenţiei şi opţiunea înscrierii acesteia în 

şedinţa plenară sau, respectiv, atelierele de lucru. Totodată, se vor trimite şi alte 

informaţii referitoare la forma de prezentare, pentru asigurarea condiţiilor tehnice 

(proiecţii video, pdf., echipamente ITC etc.) şi a timpului pentru dezbateri. 

6. Valorificarea rezultatelor. Intervenţiile participanţilor se publică pe pagina de 

internet a Proiectului. Pentru aceasta, textele definitive ale intervenţiilor vor fi depuse 

la Secretariatul Proiectului până la 30 iunie 2015.  

 

 


