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CFP: Cercetări doctorale. Conferinţa naţională a doctoranzilor în filosofie şi ştiinţe social-politice, 17 iunie 

2022   

 

Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

organizează Conferinţa naţională a doctoranzilor în filosofie şi ştiinţe social-politice, care se va desfășura 

în format hibrid în data de 17 iunie 2022.  Scopul organizării acestui eveniment este acela de a oferi atât 

doctoranzilor, cât şi masteranzilor care se pregătesc pentru admiterea la studii doctorale un cadru de 

valorificare a cercetărilor proprii. 

Contribuțiile pot viza oricare temă de cercetare care se încadrează într-unul din cele patru domenii de 

doctorat de la Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi: 

1. Filosofie 

2. Sociologie 

3. Ştiinţe politice 

4. Ştiinţe ale Comunicării 

Lucrările vor fi prezentate şi publicate în limbile română sau engleză (pentru doctoranzii din străinătate care 

sunt înscrişi la şcolile doctorale din România). 

O selecţie de lucrări va fi publicată într-un volum colectiv la o editură recunoscută CNCSIS. 

Toți participanții vor primi un certificat de participare din partea organizatorului. 

Nu se percepe taxă de participare. Organizatorii nu acoperă costurile pentru deplasare și cazare. 

Participanţii sunt rugaţi să trimită titlul comunicării şi un scurt CV la email-ul: 

cercetaridoctorale@gmail.com până pe data de 8 iunie 2022. Prezentarea lucrărilor se poate face în limba 

română sau engleză. Participanții au la dispoziție 20 de minute pentru prezentarea lucrării și 10 minute 

pentru discuții. Cele mai relevante contribuții vor fi publicate într-un volum colectiv la o editură acreditată 

(Lista A2 - CNADTCU). 

 

Comitetul ştiinţific:  

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu, Universitatea din Bucureşti 

Prof. Univ. dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Prof. univ. dr. Dan Chiribucă, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
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Prof. dr. Ştefan Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Conf.. univ. dr. Alexandru Grădinaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Prof. dr. Florin Lobonț, Universitatea de Vest din Timișoara 

Conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș, Universitatea de Vest din Timișoara 

Prof. dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, Universitatea din Bucureşti 

Prof. univ. dr. Virgil Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 

Conf. univ. dr. Bogdan Ştefanachi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 

Comitetul de organizare: 

Dr. Eugenia Zaiţev, cadru didactic asociat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii 

”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Drd. Cristiana-Mădălina Chirica, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ”Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi 

Drd. Laura Livanu, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi 

 

Calendar eveniment: 

 

14 iunie 2022 – termen limită pentru trimiterea titlului şi rezumatului lucrării. 

15 iunie 2022 – confirmarea acceptării şi înscrierii în program; 

16 iunie 2022 – publicarea programului conferinței; 

17 iunie 2022 – desfășurarea conferinței în format hibrid; 

22 iunie 2022 – transmiterea formei finale a lucrării prezentate pentru publicare în volum. 

Septembrie 2022 - publicarea volumului 

Contact : cercetaridoctorale@gmail.com 

Website : https://conferintanationala.weebly.com 

 

 

 


