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 APEL LA CONTRIBUŢII 

  

Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică din cadrul Universităţii din Bucureşti are plăcerea să anunţe 
cea de a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale Interdisciplinare “Challenges of Transition: 
The Post-communist Experience(s)”. Obiectivul acestei conferinţe este de a explora provocările 
tranziţiei şi transformările scenei politice internaţionale, în urma prăbuşirii comunismului şi a 
dezintegrării URSS. În acest sens, invităm cercetători, cadre didactice universitare şi doctoranzi 
din domeniul ştiinţelor socio-umane să participe cu lucrări pe următoarele teme (şi nu numai):  

 teorii ale tranziţiei şi procese de democratizare; 
 elite politice şi studii antropologice;  
 politici socio-economice, finanţe, economie naţională sau mondială;  
 administraţie publică şi studii sociologice; 
 sisteme de partide şi sisteme electorale; 
 alegeri politice şi campanii electorale; 
 sistem juridic, egalitate de şanse şi drepturile omului;  
 cultură politică şi societate civilă;  
 reprezentări politice şi mass-media; 
 relaţii internaţionale şi studii regionale;  
 studii de securitate. 

Evenimentul va avea loc în zilele de 30 şi 31 mai 2014 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. Apoi, în urma evaluării Comitetului Ştiinţific, lucrările vor fi publicate într-un 
volum colectiv.  

Vă rugăm să ne trimiteţi propunerile dumneavoastră, redactate în limba engleză, la adresa 
doctoralconference@fspub.unibuc.ro până pe 23 martie 2014. 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.  
 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi 
http://doctoralconference.fspub.unibuc.ro  
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