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Conferinţa anuală “Regionalizarea şi cooperarea interregională”
16-18 mai 2013, Belgrad, Serbia
Termen limită de depunere a lucrării: 31 martie 2013
Grupul de lucru este NISPA este un grup de cercetători şi / sau de profesionişti care investighează diferite aspecte referitoare la
administraţia publică sau politicile publice. În prezent, există zece grupuri de lucru NISPAcee care intenţionează să îşi
programeze întâlniri în timpul celei de a XXI Conferinţe anuale NISPAcee.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.nispa.org/conference.php?sid=896&cid=21

Conferinţa privind Alianţa Europeană 2013
“Consolidarea dialogului inter-cultural între Europa şi Africa pentru a promova stabilitatea şi dezvoltarea
economică în cadrul celor două continente”
17-19 aprilie 2013, Bruxelles, Belgia
Conferinţa se adresează oficialilor guvernamentali şi diplomatici,
practicienilor societăţii civile, tinerilor profesionişti, studenţi şi oameni
de ştiinţă, reprezentanţi ai sectorului privat, jurnalişti, precum şi alte
persoane interesate din întreaga lume.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.culturaldiplomacy.org/
experienceafrica/index.php?en_eaac2013

Conferinţe, Forumuri,
Seminare, Simpozioane
Conferinţa Internaţională “Reinventarea modului de a gândi dincolo de limite, către excelenţă”
6 aprilie 2013, Faridabad, India
Termen limită: 5 martie 2013
“Reinventarea modului de a gândi dincolo de limite, spre excelenţă”, doreşte să împărtăşească un mesaj inovator menit să ajute
la transformarea perspectivelor pentru indivizi, echipe, organizaţii sau alte structuri.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.imtfaridabad.com/highlight-1.php#high-1

Conferinţa “Impactul aderării la UE începând din 1973”
13 mai 2013, Londra, Marea Britanie
Termen limită de trimitere a lucrărilor: Conferinţa durează o zi şi vor lua parte practicieni, implicaţi activ în procesul de integrare europeană. Este o ocazie de a privi
retrospectiv evoluţia UE şi de a face pronosticuri legate de viitorul acesteia.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.uaces.org/events/evolvingeurope/impact/

Conferinţa privind Capitalul Social
5 - 6 iunie 2013, Tsakhkadzor, Armenia
Termen limită: 7 martie 2013
Organizator: Centrul de Resurse şi Cercetare pentru Caucaz – Armenia
Pentru mai multe informaţii: http://www.armacad.info/archives/16834

Redactori şefi: Mihaela V. Cărăuşan, Crina R. Rădulescu
Redactori: Sorina Papa şi Mădălina Moise
Pentru a primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.
1

© Centrul de Excelenţă Academică

Centrul de Excelenţă Academică
SAPIENTIA OMNIA VINCIT

A-News

Anul 2, nr. 1, 28 Februarie 2013
ISSN 2286-1971 ISSN-L 2286-1971

Conferinţa “Macrotheme privind Afacerile şi Ştiinţele Sociale”
24 mai 2013, Ibiza, Spania
Termen limită: 20 martie 2013
Sunt aşteptate rezumate şi propuneri de cercetare, lucrări complete cu privire la subiecte legate de afaceri, în general, şi ştiinţe
sociale.
Pentru mai multe informaţii: http://macrotheme.com/international_conferences/ibiza_2013_business_and_social_science

Conferinţa Internaţională adresată Disciplinelor Academice
22 - 25 aprilie 2013, Florenţa, Italia
Termen limită: 17 mai 2013
Persoană de contact: Profesor Joseph Bonnici, PhD, JD
Această conferinţă abordează cercetare multidisciplinară şi descoperirea splendorilor din Pisa Toscana, Siena, Lucca şi
Gimignano S. Printr-o experienţă academică unică se îmbină cercetarea şi tururile educaţionale şi culturale către locurile
considerate Patrimoniu Mondial UNESCO.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.internationaljournal.org/florence.html

Conferinţa Europeană privind Educaţia
11-14 iulie 2013, Brighton, Marea Britanie
Organizat de: IAFOR - Forumul International Academic
Persoana de contact: dl Kiyoshi Mana
Conferinţa Europeană a Educaţiei este un eveniment internaţional, intercultural şi interdisciplinar ce va da ocazia delegaţilor să
afle ultimele noutăţi în materie de cercetare, de la studenţii din întreaga lume şi despre oportunităţi de interrelaţionare în
învăţământul superior. În cadrul conferinţei, academicienii din întreaga lume sunt încurajaţi să relaţioneze şi să faciliteze crearea
de parteneriate.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ece.iafor.org/

Conferinţa Europeană privind Artele şi Umanitatea
18-21 iulie 2013, Brighton, Marea Britanie
Termen limită de înscriere: 1 martie 2013
Tema conferinţei: Conectare, Identitate şi Înstrăinare
Conferinţa urmăreşte să sprijine şi motiveze noi domenii de cercetare şi să încurajeze reuniuni academice şi schimburi de experienţe.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://ecah.iafor.org/

Al şaselea Congres Mondial al Asociaţiei Mondiale de Studii Americane
3 - 6 august 2013, Szczecin, Polonia
Termen limită: 1 martie 2013
Despărţiţi de oceane - în căutarea de lumi şi cuvinte noi, este tema celui de al 6-lea Congres internaţional din Polonia organizat
de IASA în colaborare cu Universitatea din Silezia, Universitatea din Katowice şi Universitatea din Szczecin, Polonia.
Organizat de: Asociaţia Internaţionala de Studii Americane.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://iasa.us.edu.pl

Conferinţa internaţională privind Cloud Security Management ICCSM-2013
Evenimentul este găzduit de Centrul de Informare şi Asigurare - Cybersecurity, Universitatea din Washington, Seattle, Statele
Unite ale Americii
17-18 octombrie 2013
Termen limită: 28 martie 2013
Conferinţa invită cercetătorii, practicienii şi academicienii să îşi expună rezultatele cercetărilor, lucrărilor, studiilor, experienţelor
în domenii în care educaţia şi tehnologia se intersectează. Conferinţa reuneşte grupuri variate de oameni cu perspective diferite,
experienţe şi cunoştinţe din domenii de activitate diferite.
Pentru mai multe informaţii: http://academic-conferences.org/iccsm/iccsm2013/iccsm13-home.htm
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