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Summitul privind Drepturile Omului, Liubliana 2012 “Criza din Siria şi incapacitatea de a proteja: o analiză 
interdisciplinară a provocărilor pentru a asigura consensul internaţional”  

30 octombrie 2012, Liubliana, Slovenia 
Criza din Siria a demonstrat faptul că “abilitatea de a proteja” nu există, convenţia ONU  “de prevenire şi pedepsire a genocidului” 
dovedindu-se nulă. Summitul doreşte să exploreze rolul şi responsabilităţile instituţiilor de guvernare la nivel global şi modul în care 
acestea pot asigura pacea.   

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.culturaldiplomacy.org/gphr/index.php?en_lhrs-2012 

Deorientalizing citizenship? Experiments in political subjectivity  

12 şi13 noiembrie 2012, The Open University, Londra, Marea Britanie 
Persoana de contact: Oecumene Team 
La acest eveniment vor lua parte Saba Mahmood şi Walter Mignolo, care împreună cu participanţii selectaţi vor aborda dintr-o 
perspectivă multidisciplinară, cetăţenia şi imaginea acesteia în procesul de decolonizare.  

Pentru mai multe detalii, vizitaţi: http://www.oecumene.eu/events/2nd-symposium  

Conferinţe, Forumuri,  
Seminare, Simpozioane 

A II-a Conferinţă Internaţională “Perspectivele dreptului în afaceri în cel de-al treilea mileniu”  

2 noiembrie 2012, Academia de Studii Economice, București, România 
 

Conferința dezvoltă o platformă internaţională de dezbateri pe tema 
dezvoltărilor recente şi perspectivelor de evoluţie a dreptului afacerilor la 
nivelul dreptului public şi al celui privat. Lucrările prezentate vor fi 
indexate în baze de date și cataloage online: IndexCopernicus, RePEc, 
SSRN. 

Pentru mai multe detalii, vizitaţi: http://www.businesslawconference.ro/
index_en.html  

Conferinţa privind Recuperarea multiculturalismului: Cetăţenia globală şi întâlnirea eticii cu diversitatea  

15 şi 16 noiembrie 2012,  Centrul pentru Cetăţenie şi Globalizare, Melbourne, Australia 
Persoana de  contact: Cayla Edwards 
Acest eveniment va aduna academicieni, actori naţionali şi local implicaţi implicaţi în multiculturalism şi relaţii interculturale.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.deakin.edu.au/arts-ed/ccg/events/conferences/12-reclaiming-multiculturalism/
index.php    
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4-7 decembrie 2012, Praga, Cehia 
Persoana de contact: Robert Holman 
Institutul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi Economice vă invită să participaţi la cea de-a patra ediţie a Conferinţei Academice 
Internaţionale, acest eveniment fiind destinat celor din mediul academic, cercetătorilor, dar şi actorilor guvernamentali.   

A IV-a Conferinţă Academică Internaţională  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.iises.net/conferences/prague-christmas-conference-december-4-7-2012/  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_accd-2012     

Conferinţa Internaţională “Securitate, corupţie şi mişcări sociale” 

20-22 decembrie 2012, Universitatea Mutah, Jordan, SUA 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 15 octombrie 2012 
Se va avea în vedere relaţia dintre corupţie, libertate şi securitate. Principalele subiecte vor fi: drepturile omului, mişcările sociale, 
“Primăvara arabă”, libertatea.   
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.mutah.edu.jo/human-sec_en/index.htm 

Conferinţa Anuală în Diplomaţie Culturală “Cultura ca emoţie: puterea magnetică a artelor şi muzicii în 
promovarea democraţiei şi păcii globale”  

13-16 decembrie 2012, Institutul pentru Diplomație Culturală, Berlin, Germania 
Taxă de participare: 295 euro (include cazare, certificat de participare, transport și excursii în Berlin, intrarea la evenimentele şi 
activităţile simpozionului). 
Ultima conferinţa a Institutului, la final de an, va aborda problema rolurilor diplomaţiei culturale în democraţie, analizate de-a lungul 
anului în cadrul Simpozioanelor organizate, interpretarea culturii ca emoţie și transmiterea ei ca garant al păcii. Sunt așteptate 
lucrările participanților.  

27 şi 28 decembrie 2012, Paris, Franţa 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 1 noiembrie 2012 
Taxă de participare: 350 euro 
Conferinţa îşi propune să cuprindă o paletă cât mai largă de subiecte, cum ar fi: dreptul internaţional, proprietatea intelectuală, 
dreptul civil, sportul profesional, filmul, muzica, reţelele sociale etc. Lucrările acceptate vor fi publicate într-un raport al Conferinţei.  

Conferiţa Internaţională pe macro-tema ”Drept, Sport şi Divertisment”  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://macrotheme.com/international_conferences/paris_-_law_sports_and_entertainment  

Conferinţa Internaţională Academică WEI, Antalya, 2013  

14-16 ianuarie 2013, West East Institute, Antalya, Turcia  
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 7 decembrie 2012 
Scopul Conferinţei este de a forma un cadru pentru academicieni, cercetători şi profesionişti în domeniile: Afaceri & Economie & 
Management, Educaţie & Predare, Sănătate. 
Lucrările acceptate vor fi publicate (conference proceedings). 

Pentru mai multe detalii, accesaţi: http://www.westeastinstitute.com/conferences/antalya-turkey-january-14-16-2013/  

Centrul de Excelenţă Academică 
SAPIENTIA OMNIA VINCIT 

A-News Anul 1, nr. 2, 11 Octombrie 2012 

A IX-a Conferinţă anuală EBES (Eurasia Business and Economics Society)  

11-13 ianuarie 2013, Roma, Italia  
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 30 octombrie 2012 
Persoană de contact: Ugur Can 
Conferinţa va creea un cadru de colaborare între cercetători şi profesori în economie, finanţe şi business din toate ţările lumii.  

Pentru mai multe detalii, accesaţi: http://ebesweb.org/Conferences/9th-EBES-Conference-Rome-Italy/Call-for-Papers.aspx  
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Simpozionul Internaţional “Criza Economică: momentul pentru o schimbare de paradigmă. Către o abordare a 
sistemului”  

Conferinţă Internaţională în Ştiinţe Sociale - BICSS 2013 

25-27 ianuarie 2013, Bangkok, Tailanda 
Termen limită pentru înscriere: 15 octombrie 2012  
Pesoana de contact: Janet Larrabee 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.bicss.org/index.asp?id=2  

24 şi 25 ianuarie 2013, Universitatea Valencia, Valencia, Spania 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 10 noiemberie 2012 
Întâlnirea abordează criza economică actuală din mai multe perspective: economică, financiară, managerială și antreprenorială. La 
finalul simpozionului se va alcătui o agendă a crizei economice globale bazată pe contribuțiile teoretice, tehnice, metodologice, 
epistemologice.  
Publicarea lucrărilor conferinței se va găsi în Business Systems Review.  

A V-a Conferinţă Academică Internaţională  

3-6 februarie 2013, Institutul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi Economice, Buenos Aires, Argentina 
Termen limită înscriere: 3 ianuarie 2013  
Persoana de contact: Robert Holman  

Conferinţa Internaţională “Confidenţialitate & Media” 

21-23 februarie 2013, Passau, Germania 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 30 septembrie 2012 
Sunt așteptate lucrări interdisciplinare ce tratează subiecte precum studiile media, drept şi informatică. De asemenea, sunt încurajate 
subiectele specifice precum protecţia vieţii private şi libertatea mass-mediei.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.uni-passau.de/3345.html?&L=1   
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Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.iises.net/conferences/buenos-aires-conference-february-3-6-2013/   

A II-a Conferinţă Internaţională în Afaceri economice şi marketing management – CEBMM 2013 

24 şi 25 februarie 2013, International Economics Developement and Research Center, Roma, Italia 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 15 octombrie 2012 
Lucrările prezentate vor fi publicate în volumul JOEBM (ISSN: 2301-3567), volumul va fi inclus în E&T Digital Library, indexat de 
EBSCO, WorldCat, Google Scholar, Ulrich's şi va fi trimis către evaluare ISI Proceedings.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.cebmm.org/   

18-22 martie 2013, International Journal of Arts and Sciences, Las Vegas, SUA 
Termen limită pentru înscrieri: 23 ianuarie 2013 
Persoana de contact:  Profesor Joseph Bonnici, PhD, JD 
În cadrul acestei conferinţei vor fi abordate, dintr-o perspectivă multidisciplinară, cercetări ce se vor îmbina cu un program cultural 
pus la dispoziţie în Las Vegas.  

Conferinţa Internaţională pentru Discipline Academice (L.A. 2013) 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:   http://www.internationaljournal.org/vegas.html    

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.business-systems-review.org/International.Symposium.Valencia.2013.htm 
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În căutarea echităţii: Înţelegerea ostilităţii, confruntarea intoleranţei, eliminarea inegalităţii  

Conferinţa Europeană în Guvernare online – ECEG 2013 

13 şi 14 iunie, 2013, Universitatea Insubria, Como, Italia 
Termen limită de depunere a lucrărilor: 22 noiembrie 2012 
Conferinţa are dept temă: acţiunea tehnologiei în guvernarea sectorului public şi interacţiunea cu cetăţenii. În urmă cu 10 ani, 
Declaraţia de la Cernobbio inova sistemul de guvernare, iar aceasta a fost, de atunci, în centrul politicilor europene pentru e-
Guvernare (guvernare electronică). După 10 ani, Conferinţa ECEG face o analiză critică a Declaraţiei, prezintă obiectivele atinse până 
acum şi viitoarea evoluţie a acestora. Lucrările vor fi indexate în revista online Thomson Reuters ISI, Google Books, baze de 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.bicss.org/index.asp?id=2  

18-20 aprilie 2013,  Gonzaga University Institute for Hate Studies, Spokane, WA, SUA 
Termen limită înscrieri: 1 decembrie 2012  
Persoana de contact: John Shuford 
În cadrul acestei conferinţe, vor fi abordate “teama” şi “ignoranţa” ca teme principale, cu scopul de a le înţelege, dar şi de a observa 
cum se manifestă în condiţii de ură, intoleranţă sau inegalitate. Discuţiile se vor concentra asupra efectelor acestor probleme asupra 
cursului justiţiei.  

Alegerile SUA în direct (Live Election Event) 

6 noiembrie 2012,  18 pm to 06 am, Institutul pentru Diplomație Culturală, Berlin, Germania 
Institutul pentru Diplomaţie Culturală va găzdui un eveniment dedicat alegerilor prezidenţiale din Statele Unite ale Americii. Institutul 
consideră aceste momente drept istorice în istoria lumii, de aceea, evenimentul se va desfăşura în timp real cu alegerile. Se vor discuta 
şi se vor dezbate în  acest interval de timp subiecte precum: în ce mod un al doilea mandat al preşedintelui Barack Obama va afecta 
SUA şi lumea? Care vor fi consecinţele alegerii lui Mitt Romney? Care este rolul Primei Doamne? Ce se va întâmpla în următorii patru 
ani pe scena internaţională?  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.culturaldiplomacy.org/europeanamericanrelationship/index.php?en_hwav-2012-11    
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Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.gonzaga.edu/pursuitofjustice  

20-22  martie 2013, Antwerp, Belgia 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 30 noiembrie 2012 
Evenimentul ştiinţific multidisciplinar va adresa un număr de întrebări relevante cu privire la utilizarea instrumentelor de social media 
– la nivel general şi a reţelelor sociale – într-un mod specific, de către copii, adolescenţi şi adulţi.  

Conferinţa Internaţională “Tineri 2.0: connecting, sharing, empowering?”  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.YOUTH2.0    

Conferinţa Internaţională pentru Discipline Academice (Paris 2013) 

8-11 aprilie 2013, International Journal of Arts and Sciences, Paris, Franţa  
Termen limită pentru înscrieri: 7 februarie 2013 
Persoana de contact:  Profesor Joseph Bonnici, PhD, JD 
Participanţii vor avea accesul gratuit la un tur cultural: Rouen, Versailles, Montmartre şi Giverny.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.internationaljournal.org/paris.html   

Conferinţa Internaţională: “Human rights and policing”  

16-18 aprilie 2013, ARC Centre of Excellence in Policing and Security, Canberra, ACT, Australia 
Termen limită înscriei: 31 octombire 2012  
Persoana de contact: Dr. Melanie O’Brien 
În cadrul acestui eveniment vor fi celebraţi 50 de ani de la seminarul Naţiunilor Unite cu privire la “Rolul Poliţiei în Respectarea 
Drepturilor Omului”.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.ceps.edu.au/events/59   
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Conferinţa Internaţională: “International History of Public Relations Conference”  

A XXI-a Conferinţă Anuală NISPAcee: "Regionalisation and Inter-regional Cooperation”  

16-18 mai 2013, Belgrad, Serbia 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 15 octombrie 2012 
Conferinţa este concepută pentru profesioniştii în administraţie publică în vederea împărtăşirii de idei noi, de reîmprospătare a 
practicilor curente, de  creare de reţele profesionale.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.nispa.org/conference.php?sid=867&cid=21 

24 şi 25 iunie 2013, Bournemouth, Dorset, United Kingdom  
Termen limită înscrieri:10 decembrie 2012  
Conferinţa organizată de Institutul de Cercetări Media & Comunicare din cadrul Şcolii de Media a Universităţii Bournemouth este o 
oportunitate internaţională pentru cercetători, istorici, academicieni şi practicieni de a prezenta lucrări şi a discuta despre această 
zonă de expansiune.  

A XVIII-a Conferință privind Commonwealth Law (CLC 2013)  

14-18 aprilie 2013, Cape Town, Africa de Sud 
Conferinţa va sublinia provocările juridice, socio-economice şi comerciale cu care se confruntă profesia de avocat în jurisdicţiile din 
Commonwealth. Delegaţi din toate ţările Commonwealth vor avea posibilitatea de a crea reţele şi a face schimb de opinii, experienţe şi 
de a identifica soluţii posibile în umbra uluitoare a Muntelui Table, Cape Town - una dintre cele 7 noi minuni ale naturii.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.commonwealthlaw2013.org/  
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Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://historyofpr.com   

10-12 aprilie 2013, Praga, Cehia 
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 21 octombrie 2012 
Scopul acestei conferințe este de a aborda următoarele întrebări: Care sunt 
principalele provocări cu care se confruntă, astăzi, managerii publici? Cum de a 
răspunde nevoilor și cerințelor noi?  

A XVII-a Conferinţă anuală IRSPM: Public sector responses to 
global crisis  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://irspm2013.com     

Conferinţa internaţională : “Finance and Banking”  

28 şi 29 martie 2013, Bucureşti, România  
Termen limită pentru înscrieri: 20 ianuarie 2013 
Conferinţa internaţională FIBA 2013 încurajează participarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor care sunt interesaţi de: asigurări, 
finanţe corporative şi investiţii, finanţe publice, instituţiile şi pieţele financiare şi bancare, precum şi de stabilitatea macroeconomică.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.fin.ase.ro/fabbv/anunturi/CallFIBA2013.pdf 

A IV-a Conferinţa Internaţională: “Energy and Sustainability 2013”  

19-21 iunie 2013, Bucureşti, România 
Persoana de contact: Irene Moreno Millan  
Conferinţa va aborda subiecte legate de sustenabilitate în producţia de energie, stocarea şi distribuţia de energie, precum şi 
gestionarea energiei.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.ceps.edu.au/events/59   
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Oportunităţi 
de publicare 

Acta Universitatis Danubius. Administratio 
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 30 noiembrie 2012  
Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale: DOAJ, Ulrich’s 
Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus, Genamics, ProQuest, Cabell’s 
Directories 

Academic Thoughts Review 
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 15 decembrie 2012 
Revista acceptă articole redactate în limba engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană. Primul număr al revistei va fi trimis 
pentru indexare în baze de date internaţionale. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/
administratio 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://cexa.org/en/publications/academic-thoughts-review/ 

Acta Universitatis Danubius. Juridica 
Termen limită de trimitere a lucrărilor: 30 noiembrie 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  

Burse, 
Oportunităţi 
de angajare 

Asistent Profesor în Istoria Europei Centrale şi de Est 
Universitatea din Wisconsin, Madison, SUA 
Termen limită: 1 noiembrie 2012 
Poziţie full-time destinată celor care au diplomă de doctor. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1925,us,sch&issue=20120802&utm_source=eastchanceMailingGroups&utm_medium=
email&utm_campaign=20120802    

Grant Harvard BOAS 
SUA 
Termen limită: 31 octombrie 2012 (la prânz)  
Bursă: 2 premii şi granturi pentru acoperirea cheltuielilor de transport. Această bursă este destinată candidaţilor din toate domeniile 
de studiu, cu excepţia administrării afacerilor.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1919,us,sch&issue=20120712&utm_source=eastchanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120712  

Bursa Robert Bosch Stiftung 
Germania, 2013 
Termenul limită: 15 decembrie 2012 
Bursa acoperă costurile privind cazarea şi transportul. Această bursă este destinată jurnaliştilor din Europa de Est şi de Vest.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1328,eu,sch&issue=20120906&utm_source=eastchanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120906  


