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Conferința Internațională ”Dezvoltarea socială și tehnologică”
28-29 septembrie 2012, Bosnia-Herțegovina
Scopul conferinței este de a aduce împreună, oameni de știință și cercetători din mai multe țări, pentru a asigura schimbul de
experiență, de noi idei și rezultate. Tema conferinței este “Concepte contemporane și provocările dezvoltării sociale și tehnologice în
era globalizării”.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://conference.univerzitetpim.com/

Conferința Internațională de Drept Public, ediţia a 2-a
2-4 octombrie 2012, Atena, Grecia
Termen limită de depunere a lucrărilor: 25 august 2012.
Conferința oferă persoanelor din mediul academic, celor care practică
dreptul și consultanților, posibilitatea de a schimba idei și de a discuta
probleme ce țin de dreptul public. Lucrările acceptate și prezentate, în
cadrul acestei conferințe, vor fi publicate în jurnale internaționale cu
acordare de ISBN.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://lspi.net/CFP-IPLC.html

Conferinţe, Forumuri,
Seminare, Simpozioane
Conferința Academică Europeană în Business & Educație, Drept și Ș tiințe Sociale
14-17 octombrie 2012, Zagreb, Croaţia
Termen limită de depunere a lucrărilor: 17 septembrie 2012.
Scopul conferinței este acela de a promova excelența cercetării academice. La finalul conferinței, lucrările prezentate vor fi publicate
în jurnalele internaționale ale Institutului Vest-Est.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.westeastinstitute.com/

Conferinţa Internaţională “Business, Management and Governance” (ICBMG2012)
29-30 decembrie 2012, Hong Kong, China
Termen limită de depunere a lucrărilor: 10 septembrie 2012
ICBMG2012 va publica în IPEDR (ISSN: 2010-4626) un volum ce va fi indexat în EBSCO, WorldCat, Google Scholar, CNKI, Ulrich's
Periodicals Directory, de asemenea acesta va fi trimis spre indexare ISI Proceedings.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.icbmg.org/

Redactori şefi: Mihaela V. Cărăuşan, Crina R. Rădulescu
Redactori: Cristiana Budileanu, Laura Alexandra Lăptoiu, Mirela Sipoş
Pentru a primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la: office@cexa.org.
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Conferința Internațională pentru Discipline Academice
29 octombrie-1 noiembrie 2012, Roma, Italia
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 19 septembrie 2012
Lucrările prezentate vor fi publicate în Jurnalul Internațional de Arte și Ș tiințe.
Vor fi abordate teme în domeniile Ș tiințe Sociale și Umane, Business și Economic, Educație, Tehnologie.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.internationaljournal.org/rome.html

Conferinţa Internaţională „European Business Research”
27-28 august 2012, Roma, Italia
Termen limită de depunere a lucrărilor: 27 iulie 2012
Sunt asteptate lucrări în toate domeniile Economiei, Finanţelor, Investiţii, Contabilitate, Management, Marketing şi Afaceri. Conferinţa
este sponsorizată de Six Cabell Listed Journals..
Organizat de Centrul European Business and Economic Research (ECBER), WBI London BCA Aust (SUA), and World Business
Institute (Australia).
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.romeconfo.com

Conferința Academică Internațională în Ştiințe Sociale și Economice
9-12 septembrie 2012, Lisabona, Portugalia
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 2 august 2012.
Vor fi abordate teme în domeniile Ș tiințe Sociale și Umane, Business și Economic, Educație, Tehnologie și Sănătate.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.iises.net/conferences/lisbon-conference-september-9-12-2012/

Congresul Orientului Mijlociu privind Politica și Societatea
9-11 octombrie 2012, Sakarya, Turcia
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 1 august 2012
Dinamica politică și socială a Orientului Mijlociu din ultimul timp aruncă o nouă lumină asupra cercetării acestei regiuni. Lucrările
vor trata teme precum politici democratice, acțiunea politică, crearea statelor, legitimare socială și autoritate, politici post 9/11 în
Orientul Mijlociu.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ortadogu.sakarya.edu.tr/Default.aspx?id=1&dil=en

Conferința Internațională ”Humor in Conventional and Unconventional Politics”
6-8 Noiembrie 2012, Galați, România
Termen limită de depunere a lucrărilor: 30 septembrie 2012
Conferința țintește să răspundă la întrebarea dacă umorul influențează politica și modelează atât figurile politice, cât și acțiunile
acestora. Se vor mai aborda subiecte precum: umorul în campaniile politice, umorul militar, umorul în societățile totalitare, umorul în
timp de război, umorul în media.
Sunt invitați totodată lingviști, cât și cercetători în studii politice, sociologie, filozofie, media, psihologie s.a.
Lucrările vor fi publicate într-un volum printat.
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.ichcup.com/#!
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Conferinţa Internaţională “Tineretul nostru: conflict sau prosperitate? Management și antreprenoriat:
Provocările continuității sociale“
4 septembrie 2012, Maastricht, Olanda
Termen limită de depunere a lucrărilor: 21 iulie 2012
Efectele de creştere a populaţiei asupra prosperităţii lumii; Antreprenoriatul în rândul tinerilor, inovarea, crearea de reţele şi a
politicilor publice; Dezvoltarea managementului şi a abilităţii de conducere dincolo de vârstă, de gen şi culturale împarte; Imigrare,
aptitudini, talent: oportunităţi şi provocări pentru afaceri; Dinamica demografica şi schimbarea modelelor de consum; Protejarea
copiilor în statele slab-dezvoltate şi statele în conflict; Dezvoltarea copiilor şi tinerilor; Educaţie şi rolul politicilor şi instituţiilor.
Posterul conferinţei poate fi descărcat în format PDF:
http://research.msm.nl/Document-library/Poster-Research-Conference-2012.aspx

Conferinţă Internaţională ONLINE VCOBAM 2012
26-27 octombrie 2012
Cea de a 3-a Conferință Virtuală în Afaceri și Management (VCOBAM), 2012 invită specialiștii să se înscrie cu teme precum: social
media pentru afaceri, învățare și societate. VCOBAM este o conferință de cercetare anuală susținută cu ajutorul instrumentelor online.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.imtcdl.ac.in/vcobam/

Conferința Internațională “MediAsia 2012” – A treia conferință asiatică pe Media & Mass Comunication
2-4 noiembrie 2012 Osaka, Japonia
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 1 august 2012
Organizat de IAFOR - The International Academic Forum.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://mediasia.iafor.org/index.html

Summitul Orașele Inteligente ale Lumii/World Intelligent Cities Summit (WICS 2012)
13-14 Septembrie 2012, Istanbul, Turcia
Conferința WICS 2012 are drept scop aducerea împreună a ”jucătorilor cheie” pentru a discuta noi abordări de planificare urbană
integrată, tehnologii de ”cutting-egde” și metode de a transforma spațiul urban actual într-un loc mai bun de convieţuit.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.wicsummit.com/

Conferința Internațională ”The Precarious Alliance: The Ethics of Water”
11-12 Octombrie 2012, Doylestown, PA/SUA
Apa va fi subiectul central al conferinței. Sunt invitați studenți, oameni de afaceri, politicieni, oameni de mediu, profesori pentru a
discuta despre acest spectrum de probleme ale apei privind sustenabilitatea și regenerarea.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://precariousalliance.org/

Conferința Internațională ”Defence Exports 2012”, ediţia a 7-a
1-2 Octombrie 2012, Amsterdam, Olanda
În cadrul acestei întâlniri participanții vor câștiga o imagine din interior a controlului exportului internațional din partea speakerilor
guvernamentali și a liderilor industriei din SUA, Europa și Orient.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.smi-online.co.uk/events/overview.asp?is=1&ref=4095&utm_source=D017&utm_medium=ConferenceAlerts&utm_campaign=WebLising
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A 2-a Conferinţă Internaţională “Humanities, Society and Culture” (ICHSC 2012)
26-28 octombrie 2012, Hong Kong, China
Termen limită de depunere a lucrărilor: 20 august 2012
ICHSC 2012 va publica în IPEDR(ISSN: 2010-4626) un volum cu lucrprile conferinţei, volum ce va fi inclus în E&T Digital Library,
indexat în EBSCO, WorldCat, Google Scholar, CNKI, Ulrich's Periodicals Directory, de asemenea va fi trimis spre indexare ISI
Proceedings.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ichsc.org/

Conferinţa Internaţională “Trade & Academic Research”
7-8 noiembrie 2012, Londra, Marea Britanie
Termen limită de depunere a lucrărilor: 30 septembrie 2012
Autorii sunt invitaţi să trimită cercetări, studii de caz, abstracte, propuneri de proiecte de cerectare ce se încadrează în tema
conferinţei.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.abrmr.com/conference_detail.php?id=95

A 19-a Conferinţă Internaţională “Business Research”
19-21 noiembrie 2012, Melbourne, Australia
Termen limită de depunere a lucrărilor: 15 octombrie 2012
Autori ce realizează cercetări în domeniile Contabilitate, Banking, Finanţe, Economie, Management & Marketing sunt invitaţi să aplice
la conferinţa de anul acesta ce este sponsorizată de opt peer reviewed jurnale internaţionale. Proceedingul va fi publicat pe SSRN.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.worldbizconference.com

Oportunităţi
de publicare

Acta Universitatis Danubius. Administratio
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 31 iulie 2012
Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale: DOAJ, Ulrich’s
Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus, Genamics, ProQuest, Cabell’s
Directories
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/
administratio

Acta Universitatis Danubius. Juridica
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 31 August 2012
Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale: CEEOL, Index Copernicus, EBSCO, HEINONLINE, ProQuest, Vlex,
DOAJ, Scirus, Genamics.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica

African Review of Economics and Finance publică un număr special dedicat “Migraţiei temporare în Sud”
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 30 august 2012
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://african-review.com/Papers/CALL%20FOR%20PAPERS-%20Temporary%20Migration%
20in%20the%20Global%20South.pdf
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