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Tematica

Context

IMPACTUL ÎN SOCIETATE
AL PROIECTULUI MEU

DE CERCETARE

Cerințele UE pentru finanțări sunt în prezent tot mai calate pe evidențierea 
impactului cercetării propuse asupra vieții academice, sociale și economice a 
comunității în cauză. Omul de știință trebuie să se transforme, paradoxal esenței 
sale introverte și închistate în rigoarea academică a unei tradiții de secole, într-un 
comunicator, chiar într-un formator de opinie. Dimensiunea de impact social 
a cercetărilor se deschide noilor generații prin finanțări și proiecte care pot fi 
accesate de doctoranzi. Totodată, cultura de antreprenoriat social are tot mai 
mult succes. Acesta este și motivul pentru care studiile masterale și doctorale de 
la marile universități europene pun un real accent pe modul de comunicare în 
public a informației științifice.



Obiective
În acest nou context internațional, ediția 2020 a conferințelor organizate de 
Consorțiul  Universitaria vine în întâmpinarea studenților doctoranzi cu o dublă 
provocare:  
Prima provocare este tema conferinței, care necesită o abordare din perspectiva 
finanțatorului. Tema conferinței NU mai este centrată pe subiectul științific în sine, 
ci perspectiva se rotește asupra impactului previzionat: cum acest subiect 
științific, cercetarea propusă, prin rezultatele obținute sau estimate, va impacta 
viața comunității sau societății vizate, la nivel local sau național. Cercetarea 
științifică nu poate exista în lipsa finanțărilor, iar acestea pot fi obținute prin 
demonstrarea valorii proiectului propus. Finanțatorul poate fi din mediul 
academic, economic, administrativ și social și necesită o abordare nuanțată.
A doua provocare este modul de organizare a unei întâlniri multi și 
transdisciplinare, pe relația învățare-aplicare, într-un cadru dinamic și interactiv. 
Conferința este compusă dintr-un workshop și un concurs cu un premiu 
substanțial.
Partea de workshop va viza însușirea principalelor reguli în comunicarea 
informației științifice unor posibili finanțatori, prin evidențierea impactului în 
societate a acelui proiect. Cum va transforma CEVA în viața oamenilor pe termen 
scurt și mediu respectiva idee de cercetare pe care candidații o propun sau au 
realizat-o.
În sesiunea de dimineață, într-un mediu interactiv, se vor prezenta modalități de 
structurare a conținuturilor științifice, indiferent de tipul lor și modul de 
transmitere a informației (de data aceasta într-un mediu virtual) într-un timp 
extrem de scurt și pe baza unui suport vizual. 
Sesiunea de după-amiază va fi un concurs jurizat, în care participanții vor 
remodela subiectele cu care s-au înscris inițial la conferință pe principiile 
comunicării însușite în cadrul workshop-ului. Prezentarea cu care s-au înscris va fi 
reorganizată sub forma unui poster suport, care să aplice normele de conținut 
științific și design evidențiate în sesiunea de dimineață.
La finalul conferinței, juriul complex format din toți directorii școlilor doctorale pe 
domeniile implicate, membri ONG și finanțatori de proiecte, va decerna 
câștigătorului un premiu în valoare de 2000 lei.
Totodată, echipa de organizare are în vedere publicarea unei selecții a lucrărilor 
prezentate într-un  volum  special al revistei GeoPatterns, la Editura  Universității 
din București. 



Calendarul evenimentelor

Program

25 octombrie – 25 noiembrie 2020
 selectarea lucrărilor participante la nivelul fiecărei universități  
25 noiembrie 2020 – 5 decembrie 2020
 înscrierea lucrărilor selecționate (titlu, autori, rezumat) 
 (datele de contact, mai jos) 
10 decembrie 2020
 afișarea programului final  
12 decembrie 2020
 desfășurarea conferinței, în regim online (Platforma Google Meet)

09:30 - 12:00  WORKSHOP: Prezentarea publică a unei cercetări 
09:30 - 10:00  Sesiunea de deschidere a conferinței 
   (tema conferinței în context UE; regulamentul de concurs,
   programul zilei, prezentarea juriului)  A. Roseti / I. Armaș
10:00 – 10:40  Structura unei prezentări + Q&A / A. Roseti
10:40 – 11:00  Suportul vizual al unei prezentări (posterul științific) + Q&A /
   I. Armaș
11:00 – 11:15  Tips & tricks pentru prezentare video online / A. Roseti
11:15 – 11:30  Demonstrație practică – prezentarea unui proiect 
   de cercetare științifică: identificarea și prezentarea
   impactului social / R. Mocanu
11:30 – 11:50  Q&A, Regulile concursului și criteriile de evaluare / 
   I. Armaș, A. Roseti.
 
12:00 – 14:00  Pauză și sesiune de lucru individual

14:00 – 17:00  CONCURSUL DE PREZENTĂRI
14:00 – 14:10  Anunțul ordinii în care se vor face prezentările /
   I. Armaș/ A. Roseti
14:00 – 16:30  Concurs: prezentări individuale a câte 3 minute 
16:30 – 17:30  Deliberare, feedback și acordarea premiului



Instrucțiuni de editare a textului propunerii
Titlul lucrării va fi centrat, cu litere majuscule, bold, Times New Roman,
 corp 11; 
Prenumele urmat de numele fiecărui autor: centrat, în Times New Roman,
 corp 11  
Informații de afiliere, după nume: școala doctorală (de exemplu: 
 Școala Doctorală de Geologie, Universitatea din București) 
 și adresa de e-mail, în Times New Roman, corp 10; 
Rezumatul (max. 150 cuvinte), 5 cuvinte cheie (ordonate alfabetic), 
 se va redacta în română, cu Times New Roman, corp 11, 
 pe o pagină A4; 
 Rezumatul va include obiectivul cercetării, metodele aplicate,
 rezultatele obținute sau vizate, domeniile de aplicabilitate 
 a rezultatelor cercetării și potențialii finanțatori avuți în vedere.
Rezumatul va fi încărcat pe site-ul conferinței în format pdf.
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Persoane de contact: 
Prof.dr. Iuliana Armaș: iulia_armas@geo.unibuc.ro

Drd. Ruxandra Mocanu: ruxandra.mocanu@drd.unibuc.ro
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