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Conferinţa Europeană pentru Disciplinele Academice
3-6 decembrie 2013 Freiburg, Germania
Persoană de contact: Professor Joseph Bonnici, PhD
Termen limită: 17 octombrie 2013
Reprezintă cea mai mare conferinţă ce are loc în perioada Crăciunului, participarea incluzând printre altele și un tur gratuit cu
autobuzul la cele mai bune universități din Franța, Strasbourg și Elveția:

Pentru mai multe informații accesați: http://www.conferencealerts.com/show-event?id=115722

Forumul Academic Mondial despre Educaţie Superioară la
nivel Global
2-3 octombrie 2013, Berkeley, California, SUA
Termen limită: 2013
Beneficiari: formatori, cadre universitare, furnizori de tehnologie şi de
alte noi modele de brainstorming
Persoană de contact: Maja Usico
Pentru mai multe informații accesați: http://
www.worldacademyforum.org/

Conferinţe, Forumuri, Seminare,
Simpozioane, Workshopuri
Dezvoltarea Educaţională într-o Lume în Schimbare - Misterele şi Miturile secolului XXI
30 Noiembrie 2013, Karachi, Sindh, Pakistan
Persoană de contact: Shelina Bhamani
Termen limita: 31 august 2013
Adresată: tuturor celor interesaţi de educație, conferința este organizată de Departamentul Educaţional, Institutul de Afaceri şi
Management, Colegiul Economic şi Social

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.conferencealerts.com/show-event?id=121419

Redactori şefi: Mihaela V. Cărăuşan, Crina R. Rădulescu
Redactori: Papa Sorina, Moise Madalina
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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A 6-a Conferință europeană privind capitalul intelectual ECIC 2014
10 - 11 aprilie 2014, Trnava, Republica Slovacă
Termen limită: 19 septembrie 2013
Adresat: cercetătorilor, practicienilor, doctoranzilor ce vor avea oportunitatea de a-și prezenta şi de a-şi aduce contribuția la
dezvoltarea teoriei și practicii în diverse medii disciplinare internaţionale.
Pentru mai multe informații accesați: http://academic-conferences.org/ecic/ecic2014/ecic14-home.htm

Promovarea drepturilor omului
25-27 septembrie 2013, Skopje, Macedonia
Termen limită: 5 septembrie 2013
Deschisă pentru depunerea lucrărilor din partea cercetătorilor şi experţilor din lumea întreagă pentru definirea subiectului
principal - drepturile omului.
Pentru mai multe informații accesați : http://www.mladiinfo.com/2013/08/27/promoting-human-rights-recent-developmentsconference-skopje/#ixzz2dHJFCJ1J

2014 IPSA-UPS, Şcoală de vară
Concepte privind ştiinţele politice şi relaţiile internaţionale, 27 ianuarie- 14 februarie 2014, Universitatea din São Paulo
Termen limită: Cererile on-line se vor trimite până la data de 10 august 2013.
Înscrierile se vor face până la data de 20 septembrie 2013.
Cei acceptați vor fi anuntați până la data de 24 septembrie 2013.
Aplicanții trebuie să plătească taxa de înregistrare pentru a putea confirma participarea, până la 1 noiembrie 2013.
Programul include pe lângă cursurile obișnuite, patru cursuri noi: Introducere în Analiza Rețelelor, Analiza Multinivel, Teoria
metodelor şi a politicilor şi Previziuni electorale.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.ipsa.org/news/news/ipsa-summer-school-s%C3%A3o-paulo-2014

Sursa: www.mfwcaa.org
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"Realitatea iubeşte vizionarii"

28-29 octombrie 2013, Ludwigshafen și Heidelberg, Germania
Termen limită: 1 octombrie 2013
Destinat: studenţilor la nivel internaţional din mediul de business cu scopul de a participa la un schimb de experienţe în ceea ce
priveşte managementul de top.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2013/08/28/in-house-eventreality-loves-visionariesludwigshafen-and-heidelberg-germany/#ixzz2dHJ3paQq

Programul Community Solutions
SUA, 2014
Termen limita: 20 septembrie 2013
Candidații interesați sunt invitați să aplice pentru un program de 4 luni într-o țară gazdă, având oportunitatea de a călători în
străinătate pentru aproximativ două săptămâni pe proiecte legate de temele programului. Aceasta va fi a patra rundă a
programului comunitar Solutions, un program de dezvoltare profesională pentru cei mai buni şi mai străluciţi lideri ai comunității
globale de lucru prin transparență și responsabilitate, toleranță şi soluționarea conflictelor, problemelor de mediu, cât și
soluționarea problemelor de gen.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.opportunitiesforyouth.org/2013/08/23/2014-community-solutions-program/

Job opportunity: Admin Manager la Institutul Global CCS
Bruxelles, Belgia
Job deschis din 20 august
Responsabilitățile jobului sunt stabilite de către Oficiul Regional al Europei.
Candidatul ideal trebuie să aibă experiență în domeniu similar între 3 -5 ani și să deţină abilități de comunicare excelente precum
şi cunoștințe MS Office pentru acest post care este full time.

Pentru mai multe informații accesați : http://eurobrussels.com/job_display/83394/
Admin_Manager_Global_CCS_Institute_Brussels_Belgium

Programul Global de Sud, Scholar-in-Residence oferit de Institutul Universitar de Studii de Dezvoltare
Internaţională
Geneva, Italia
Termen limită: 1 octombrie 2013
Un semestru finanţat integral la Geneva dedicat cercetării unde va avea loc un schimb de cunoștințe și experiență cu beneficii reciproce.
Destinat: candidaţilor care dețin un doctorat sau au lucrat cu normă întreagă sau sunt pe poziția de titular într-o instituție academică în Africa, Asia sau America Latină.

Pentru mai multe informații accesați : http://www.opportunitiesforyouth.org/2013/08/01/global-south-scholar-in-residenceprogramme/
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