Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică
Universitatea din Bucureşti

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ

PROVOCĂRI ALE TRANZIŢIEI:
EXPERIENŢELE POST-COMUNISTE
24 – 25 mai 2013

APEL LA CONTRIBUŢII

www.fspub.unibuc.ro/doctoralconference

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ

PROVOCĂRI ALE TRANZIŢIEI:
EXPERIENŢELE POST-COMUNISTE

APEL LA CONTRIBUŢII
În 1990 Ralf Dahrendorf afirma că „durează 6 luni pentru a crea noi instituţii politice, pentru a
redacta o constituţie şi legi electorale. Poate să dureze 6 ani pentru a construi o economie semiviabilă şi probabil 60 de ani pentru a făuri o societate civilă”. În ce măsură se mai poate încă
discuta despre post-comunism? A luat oare sfârşit procesul de tranziţie? Între globalizare şi
regionalism – care este dinamica relaţiilor internaţionale?
Obiectivul acestei conferinţe este de a explora provocările tranziţiei şi transformările scenei
politice internaţionale, în urma prăbuşirii comunismului şi dezintegrării URSS. În acest sens,
invităm doctoranzi, cercetători şi cadre didactice universitare din domeniul ştiinţelor sociale să
participe cu lucrări pe următoarele teme (şi nu numai):















teorii ale tranziţiei;
procese de democratizare;
elite politice;
politici socio-economice;
administraţie publică;
sisteme de partide şi sisteme electorale;
alegeri politice şi campanii electorale;
sistemul juridic;
cultură politică;
societate civilă;
reprezentări politice şi mass-media;
relaţii internaţionale şi regionalism;
egalitate de şanse şi drepturile omului;
rolul intelectualului în societăţile post-comuniste.

Evenimentul va avea loc în zilele de 24 şi 25 mai 2013 la Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii din Bucureşti (Str. Spiru Haret, nr. 8). În cadrul festivităţii de încheiere, toţi
participanţii vor primi o diplomă din partea Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din
Bucureşti. Mai mult, în urma evaluării Comitetului Ştiinţific, lucrările vor fi publicate într-un
volum colectiv.
Vă rugăm să ne trimiteţi propunerile dumneavoastră, redactate în limba engleză sau în limba
franceză, la adresa doctoralconference@fspub.unibuc.ro până pe 10 martie 2013. Acestea
trebuie să conţină numele, statutul şi afilierea instituţională a autorului, titlul lucrării, un
rezumat de 1.500 – 2.000 de caractere şi 5 cuvinte cheie. Candidaţii ale căror propuneri sunt
acceptate de către Comitetul Ştiinţific vor fi notificaţi prin e-mail până pe 27 martie 2013.
Taxa de participare este de 150 RON (35 EURO) şi trebuie achitată până pe 13 aprilie.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi
www.fspub.unibuc.ro/doctoralconference

www.fspub.unibuc.ro/doctoralconference

TERMENE LIMITĂ
Trimiterea propunerilor – 10 martie

PARTENERI

Notificarea acceptării lucrărilor – 27
martie



Achitarea taxei de participare – 13 aprilie



Conferinţa – 24 – 25 mai



Trimiterea lucrărilor finale – 30 iunie















ÎNSCRIERE
Vă rugăm să ne trimiteţi propunerile
dumneavoastră, redactate în limba engleză
sau în limba franceză, la adresa
doctoralconference@fspub.unibuc.ro până
pe 10 martie 2013. Acestea trebuie să
conţină numele şi afilierea instituţională a
autorului, titlul lucrării, un rezumat de
1.500 – 2.000 de caractere şi 5 cuvinte
cheie. Candidaţii ale căror propuneri sunt
acceptate de către Comitetul Ştiinţific vor
fi notificaţi prin e-mail până pe 27 martie
2013.












Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Filosofie
Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Istorie
Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială
Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi, Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale
Comunicării
Institutul pentru Politici Publice şi
Administraţie, Universitatea din
Asia Centrală
Institutul pentru Democraţie şi
Mediere din Albania
Institutul European din Romania
Institutul Român de Istorie Recentă
Societatea Academică din România
Institutul Balassi – Institutul
Maghiar din Bucureşti
Centrul Ceh din Bucureşti
Fundaţia Academia Civică
Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile
Consiliul Naţional Român pentru
Refugiaţi
Centrul pentru Cercetare Avansată
în Management şi Etică Aplicată
Gala Societăţii Civile
Grupul pentru Dialog Social
Revista "22"
Studia Politica
Romanian Journal of Political
Science
Radio România Cultural
Observatorul Cultural
stiriong.ro

Taxa de participare este de 150 RON (35
EURO) şi trebuie achitată până pe 13
aprilie.
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