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Conferinţa EuroPython  

1-7 iulie 2013, Florenţa, Italia   
Termen limită : 16 iunie 2013 
EuroPython este Conferinţa Europeană oficială despre limbajul de programare Python. Acesta se adresează tuturor celor care 
sunt în comunitatea Python, la orice nivel de calificare, atât pentru utilizatori, cât și pentru programatori. 
EuroPython 2013 va avea loc în apropiere de centrul vechi al oraşului Florenţa, la Grand Hotel  Mediterraneo (în Lungarno del 
Tempio, 44 - în apropiere de frumoasa Piazza Santa Croce).   
Destinat femeilor care lucrează în domeniul tehnic  în concordanţă cu subiectul conferinţei şi care au cunoştinţe academice 
fundamentale. 

IT, Multimedia și Communications Conference 2013 

25-27 iunie 2013, Bangkok, Thailanda 
Termen limită: 21 mai 2013 
Eveniment academic şi ştiințific pe durata a trei zile ce are ca scop schimburi de cunoştințe între experţi şi reţele.  
Limba oficială a conferinţei, limba engleză. Se aşteaptă participarea a peste 100 de delegaţi din peste 40 de ţări. 
 

Pentru mai multe informaţi accesaţi: http://www.itcomconference.org/  

Conferinţe, Forumuri, Seminare, 
Simpozioane, Workshopuri 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=202,fge,int&issue=20130417&utm_source=eastchanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20130417 
 

Femeile europene în Matematică, a 16-a  Adunare Generală  

Bonn, Germania 
Termen limită: 15 mai 2013 
Programul va cuprinde o discuţie pe tema: În ce mod femeile beneficiază 
de "scheme de excelenţă" larg  răspândite, acum  în diferite țări 
europene? 
Destinat femeilor care lucrează sau studiază în Informatică, Ingineria 
Calculatoarelor, sau într-un domeniu tehnic în legătură cu subiectul 
conferinţei 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/
anunt.asp?
q=1615,eu,sch&issue=20130417&utm_source=eastchanceMailingGroup
s&utm_medium=email&utm_campaign=20130417 
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20-21 iulie 2013, Moscova, Federaţia Rusă 
Termen limită: 10 mai 2013 
ICPAM este un eveniment care se concentrează pe starea tehnologiilor de ultimă oră aparţinând de matematica pură şi aplicată. 
ICPAM promovează cercetarea fundamentală aplicată şi de formare continuă,  academică avansată şi transferurile de cunoştinţe 
între ambele părţi implicate prin matematică pură. 

a 2-a Conferinţă Internaţională privind Matematică Aplicată (ICPAM 2013) 

Pentru mai multe informaţii accesați: http://www.icpam.org/ 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.iises.net/conferences/prague-conference-september-1-4-2013/ 

a 7-a Conferinţă Internaţională Academică - IISES Praga  

1-4 septembrie 2013 în Praga, Republica Cehă  
Termenul limită pentru rezumate / propuneri: 1 august 2013 
Institutul Internaţional de Ştiinţe Economice şi Sociale, vă invită să participaţi la a 7-a  Conferinţă Academică Internaţională. 
Puteţi prezenta rezultatele cercetărilor dumneavoastră sau doar participa. 

6-7 februarie 2014, Universitatea din Bangkok, Thailanda  
Termenul limită: 18 iulie 2013  
ICIE 2014  invită cercetătorii, practicienii şi cadrele universitare cu scopul de a-şi  prezenta rezultatele cercetărilor, lucrările în 
curs, studiile de caz  în domeniu. 
 

ICIE 2014 Conferinţă internaţională pe tema: Inovaţie şi Antreprenoriat  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://academic-conferences.org/icie/icie2014/icie14-home.htm 

EGPA Simpozion pentru doctoranzi și tineri cercetători  

Termenul limită : 15 mai 2013, University of Edinburgh, United Kingdom.  
Taxa: 100 euro 
Simpozionul este deschis doctoranzilor şi tinerilor cercetători afiliaţi la instituţii academice europene sau care se identifică cu 
administraţia publică europeană şi comunitatea de cercetare în management. La finalizarea simpozionului toţi participanţii vor 
primi un certificat. În plus, organizatorii simpozionului vor lua în considerare lucrările cele mai inovatoare şi riguros lucrate  
pentru premiere. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.egpa-conference-2013.org/permanent-study-groups-and-call-for-papers/phd-
students-and-junior-researchers/ 
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PSG II: Performanţă în Sectorul Public 

A 2-a Conferinţă Internaţională despre management, leadership şi guvernare - ICMLG 2014  

20-21 martie 2014, Babson College Wellesley, Massachusetts, Statele Unite ale Americii 
Termenul limită: 29 august 2013 
Conferinţa internaţională despre Management, Leadership şi Guvernare (ICMLG 2014) invită cercetători, practicieni şi cadre 
universitare spre a-şi  prezenta rezultatele lor de cercetare, lucrările în curs, studii de caz şi avansuri conceptuale, în orice ramură 
din domeniile de mai sus. Noi credem că putem oferi un mediu intelectual stimulativ pentru diferite grupuri de oameni ,din 
întreaga lume, spre a-şi împărtăşi perspective diferite, experienţe şi cunoştințe cu privire la aceste subiecte sau alte subiecte 
importante. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.egpa-conference-2013.org/permanent-study-groups-and-call-for-papers/psg-ii-
performance-in-public-sector/ 

Termenul limită: 15 mai 2013 
Printre aspectele abordate se numără managementul performanţei  într-un mediu stabil din punct de vedere economic, subiect 
despre care nu se deţin foarte multe cunoştințe la momentul actual. Pentru Conferinţele din anul 2013 se va pune accentul pe 
încurajare prin burse de performanţă. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://academic-conferences.org/icmlg/icmlg2014/icmlg14-home.htm 

ISIS-GRECIA Conferinţă Internaţională Academică Multidisciplinară 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.isisworld.org/ 

Şcoala de vară UCSIA despre "Religie, Cultură și Societate" 

25 august 2013-  septembrie 2013,  Antwerp, Belgia 
Termen limită: 28 aprilie 2013 
În 2013 şcoala de vară UCSIA se concentrează pe următoarele teme: religie, reformă şi pluralitate. Se vor cerceta procesele de 
schimbare care apar în urma interacţiunii dintre religii şi societăţi în contexte de pluralitate - în special la nivel global. 
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13- 15 iunie 2013, Thessaloniki, Grecia  
Termenul limită: 30 mai 2013 
 Conferință Internaţională, care aşteptată să reuneasca autori din aproape toate părţile lumii. Persoanele fără lucrări de cercetare 
pot, de asemenea, participa la această conferinţă, şi sunt invitaţi să participe la sesiunea de discuţii, şi pot contribuii informal la 
creşterea calităţii academice a acestui eveniment internaţional.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ipsa.org/news/event/2013-ucsia-summer-school-%E2%80%9Creligion-culture-
and-society%E2%80%9D 

 Conferinţa anuală a Asociaţiei de Studii Globale  "Cosmopolitan Ideal: Provocări şi Oportunităţi” 

10-12 iulie 2013, Londra, Marea Britanie 
Termen limită: 30 aprilie 2013 
Conferinţa îşi propune să supună discuţiei ideea de cosmopolitism. În timp ce cosmopolitismul anterior a fost asociat cu (abstracte) 
idei de cetăţenie a lumii şi a fraternităţii universale, construcţiile mai recente subliniază multitudinea de identităţi, obiecte, într-o 
pluralitate de comunităţi. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ipsa.org/news/call-for-paper/2013-annual-conference-global-studies-
association-cosmopolitan-ideal-challenges-?allblocks=1 
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Termen limită: 17 mai 2013 
SOCIEDADE E CULTURA (Societate şi cultură) anunţă un apel pentru lucrări pe tema "Marxism – ştiinţe politice empirice", 
organizat de către oamenii de ştiinţă Adriano Nervo Codato (UFPR), Francisco Mata Machado Tavares (UFG) şi Pedro Santos 
Mundim (UFG ). 

Jurnalul, Cultură şi Societate (Sociedade e Cultura) 

Al XIII-lea Simpozion de Cercetare, Student la Ştiinţe Politice - existenţa politicii: stat, societate, individ 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ipsa.org/news/call-for-paper/journal-culture-and-society-sociedade-e-cultura 
 

24-25 octombrie 2013 , Quebec, Canada 
Termen limită: 31 mai 2013 
Propunerile de lucrări în limba franceză sau engleză, trebuie să includă următoarele informaţii: numele şi prenumele autorului, 
universitatea de origine şi un rezumat de prezentare (max. 350 de cuvinte). Propunerea  trebuie să fie compusă de către trei sau 
patru persoane de la cel puţin două universităţi diferite. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ipsa.org/news/call-for-paper/xiiie-colloque-de-la-recherche-%C3%A9tudiante-
en-science-politique-les-modes-dexisten 

Workshop Internaţional: Sociologie şi Ştiinţe Politice, dialog cu privire la Teoria alegerii raţionale şi Aplicaţii 

19-21 septembrie 2013, Torino, Italia 
Termen limita: 31 mai 2013 
Documentele colectate vor fi enunţate în urma unui apel public al sociologilor şi politologilor din cadrul ISA a Comitetului de 
Cercetare. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ipsa.org/news/call-for-paper/international-leworkshop-sociology-and-political-
science-dialogue-rational-choice- 
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ICIVC 2013, Conferinţa Internaţională de Imagine, Viziune şi Calculatoare  

1-2 septembrie 2013, Beijing, China 
Termenul limită: 15 mai 2013 
Scopul principal al conferinței este de a promova activitățile de cercetare și dezvoltare în imagine și viziune Computing. Un alt 
obiectiv este de a promova schimbul de informații științifice între cercetători, dezvoltatori, ingineri, studenţi, şi practicienii care 
lucrează în China şi în străinătate. 

Pentru mai multe informaţii accesați: http://www.icivc.org/ 

Sursa: www.sandymillin.wordpress.com     


