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Romanian Association of Young Scholars (RAYS) are plăcerea să anunțe cea de a IV-a
ediție a INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE
(IIDC2022). Co-organizată împreună cu Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale de
Studii Politice și Administrative (FSP – SNSPA), obiectivul acestei conferințe este acela de
a oferi tinerilor cercetători din România și din străinătate oportunitatea de a prezenta și
de a publica rezultatele cercetării lor într-un cadru prietenos.

TEMATICĂ
Conferința INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE
încurajează contribuții pe diverse teme de cercetare din domeniului științelor sociale. Prin
urmare, invităm cercetători postdoctoranzi, asistenți universitari, doctoranzi și
masteranzi să participe cu lucrări care aparțin următoarelor domenii de cercetare (și nu
numai):
✓ științe politice;

✓ drept;

✓ istorie contemporană/modernă;

✓ artă și studii literare;

✓ finanțe, economie națională/mondială;

✓ comunicare și mass-media;

✓ administrație publică;

✓ geografie & globalizare;

✓ educație și pedagogie;

✓ relații internaționale și studii regionale;

✓ studii sociologice;

✓ egalitate de șanse și drepturile omului;

✓ filosofie & etică;

✓ studii de securitate

✓ religie;

✓ studii europene.
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OPORTUNITĂȚI DE PUBLICARE &
DIPLOMĂ
Evenimentul va avea loc pe 28 – 29 octombrie 2022, în B ucurești, România. Având în
vedere creșterea numărului de cazuri de îmbolnăviri COVID în țara noastră, precum și
posibilitatea impunerii unor restricții în ceea ce privește adunările publice în spațiile
închise în viitorul apropiat, ediția de anul acesta va avea loc online, pe Zoom. Veți primi
toate coordonatele de conectare prin e-mail, împreună cu programul preliminar al
conferinței și Culegerea de rezumate cu o săptămână înaintea conferinței.
Fiecare dintre participanți va primi și o diplomă de participare, eliberată de Romanian
Association of Young Scholars (RAYS) și Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii
Naționale de Studii Politice și Administrative (FSP – SNSPA). Vă rugăm să luați în
considerare faptul că, deși nu sunteți nevoiți să participați decât la propria secțiune,
pentru a vă prezenta lucrarea și a participa la discuțiile și dezbaterile subsecvente, noi vă
încurajăm să participați și la alte secțiuni și să profitați de această oportunitate pentru a
vă face noi contacte la alte universități și centre de cercetare.
Toate lucrările vor fi publicate într-unul dintre jurnalele academice editate de RAYS:
Romanian Journal of Social Sciences (ISSN 2457 – 3019) sau Romanian Review of
Young Researchers (ISSN 2393 – 2775). După eveniment, veți primi normele de
tehnoredactare valabile pentru ambele publicații. Termenul limită pentru trimiterea
lucrărilor finale este 28 noiembrie 2022. Vă rugăm să țineți cont că, după ce primim
lucrările dvs, ele sunt supuse unui proces de peer review, în urma căruia există
posibilitatea să fie nevoie să faceți câteva modificări articolelor, înainte de a le putea
publica.

ÎNSCRIERE
Vă rugăm să trimiteți propunerile dumneavoastră de participare până pe 25 septembrie
2022, redactate în limba engleză sau în limba română la adresa
internationaldoctoralconference@rays.org.ro sau office@rays.org.ro . Acestea trebuie să
conțină numele, statutul și afilierea instituțională a autorului/autorilor, titlul lucrării și
un abstract de 1.500 – 2.000 de caractere (cel mult 1 pagină), precum și 5 cuvinte cheie.
Candidații ale căror propuneri sunt acceptate vor fi înștiințați via e-mail.
Taxa de participare este de 250 RON (50 EURO) și trebuie achitată numai după primirea
notificării de acceptare. Taxa include: participarea la lucrările conferinței, materialele
personalizate ale conferinței pentru fiecare autor, diploma de participare și publicarea
lucrărilor în jurnalele academice (cu exemplarul de autor inclus).
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați:
https://www.rays.org.ro/internationaldoctoralconference2022
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