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Tema Ia: Egalitatea de gen in știință. Cercetarea în cadrul acestei teme se va realiza în colaborare cu 

proiectul Eropean de cercetare FP7 STAGES  “Structural Change to Achieve Gender Equality in 

Science”/“Transformări structurale pentru realizarea egalității de gen in știință”. 

- Gen, carieră si performață în cercetarea științifică.  

- Transformări structurale în universități și institute de cercetare pentru realizarea egalității de gen în știință.  

- Gen si societate. Construcția socială a genului.  

- Gen și Cercetare științifică responsabila  

Tema Ib Cercetare si inovare responsabile (implicarea societatii; educatia pentru stiinta; gen si cercetare 

stiintifica; open science; etica cercetării știintifice responsabile). Cercetarea în cadrul acestei teme se va 

realiza în colaborare cu proiectul Eropean de cercetare COST “Citizen Science to promote 

creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe”. 

Tema II : Sociologie juridică. Normativitate socio-juridica si forme de control social  
- Infracționalitate si risc. Managementul riscului si siguranța comunității.  

- Măsuri si sancțiuni alternative. Probațiune si reintegrare comunitară.  

- Justiția juvenilă. Asistența socială si protecția drepturilor copilului în conflict cu legea  

penală.  

- Justiția restaurativă, medierea și rezolvarea alternativă a conflictelor.  

- Asistenta sociala si protectia victimelor infractiunilor.  

- Control social, supraveghere și noile tehnologii informaționale.   

Tema III: Asistența socială si protecția drepturilor persoanelor aparținînd grupurilor  
vulnerabile/marginalizate (copii, femei, minorități etnice, refugiați, persoane traficate, migranți  

etc).  

- Asistența socială si protecția drepturilor copilului.  

- Drepturile copilului și “lanțul european/global al grijii” (the European/global care chain).  

- Drepturile copilului, familia transnationala si migratia. Aceasta tema se va realiza in colaborare cu 

proiectul European COST Action (IS1311), “Intergenerational Family Solidarity across Europe”. 
- Asistența socială si protecția drepturile copilului in spațiul virtual. Copiii și internetul.  

- Justiția socială: Politici sociale privind egalitatea de șanse; Incluziunea socială si noile  

tehnologii informaționale  

Tema IV Sociologia integrării europene si paradigmele cercetării sociale  

Tema V Sociologia organizării si dezvoltării comunitare. Teorii, modele, aplicații.  
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