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Romanian Association of Young Scholars (RAYS) are plăcerea să anunțe cea de a III-a
ediție a INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE
(IIDC2017). La fel ca la cele două ediţii anterioare, la care au participat peste 300 de
persoane, 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. Evenimentul este co-organizat în parteneriat cu Facultatea de
Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul
de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată
din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București și Facultatea de Relații
Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

TEMATICA
Conferința
INTERNATIONAL
INTERDISCIPLINARY
DOCTORAL
CONFERENCE (IIDC2017) 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:





ştiinţe politice;
istorie
contemporană/
modernă;
finanţe, economie naţională/
mondială;
administraţie publică;








educaţie şi pedagogie;
studii sociologice;
filosofie & etică;
religie;
drept;
artă şi studii literare;
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studii culturale;
comunicare şi mass-media;
geografie & globalizare;
relaţii internaţionale şi studii
regionale;






OPORTUNITĂŢI DE PUBLICARE &





egalitate
de
şanse
drepturile omului;
studii de securitate;
studii UE.

şi

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Evenimentul va avea loc pe 29 – 30 septembrie 2017, la RIN (****) Grand Hotel
București, iar limbile oficiale de lucru sunt engleza și româna. În cadrul festivității de
încheiere, toți participanții vor primi câte un certificat de participare. În plus, toate
lucrările vor fi publicate într-unul dintre jurnalele academice editate de RAYS:
Romanian Journal of Social Sciences sau Romanian Review of Young Researchers.

PARTICIPARE VIRTUALĂ
O sesiune de postere este disponibilă la acest eveniment în cazul în care nu puteți
participa personal la conferință. Vă rugăm să specificați dacă doriți să fiți incluși la
secțiunea de postere în momentul în care ne trimiteți aplicația. După ce primiți e-mail-ul
cu notificarea de acceptare, va trebui ca până pe 20 septembrie 2017 să trimiteți un poster
pe care noi îl vom printa în format A2 și îl vom afișa în timpul conferinței. Bineințeles, toți
participanții de la secțiunea de postere vor putea să își publice lucrările în jurnalele
coordonate de RAYS sau în volumul conferinței și vor putea să primească diploma de
participare printr-un serviciu de poștă sau de curierat (sau copie scanată).

ÎNSCRIERE
Vă rugăm să trimiteți propunerile dumneavoastră de participare până pe 17 septembrie
2017, redactate în limba engleză 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 200 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, pauzele de cafea, diploma de participare
și publicarea lucrărilor în jurnalele academice sau în volumul colectiv (cu exemplarul de
autor inclus).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați:
www.rays.org.ro/internationaldoctoralconference
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