SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A ŞCOLILOR
DOCTORALE DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ – EDIŢIA A II-A
Perioada: 20-21 iulie 2017
Evenimentul va fi organizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din
Bucureşti la sediul său din Bucureşti, Str. Academiei nr. 18-20. Obiectivul conferinţei este de a
prezenta rezultatele cercetării doctorale din cadrul Universităţii, facilitând dialogul doctoranzilor în
vederea formării unor echipe de cercetare capabile să dezvolte împreună proiecte de cercetare şi
îmbunătăţind calitatea tezelor prin schimbul de idei. Deşi prezenţa unui public larg este încurajată,
accesul la lucrările conferinţei va fi permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă
sau nu o lucrare.
Comunicările vor fi susţinute prin susţinerea unor prezentări orale însoţite de un suport electronic
(Power Point, Adobe Acrobat) pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni
moderate. Lucrările integrale din domeniul urbanismului se vor publica în „Revista Şcolii
Doctorale de Urbanism” (http://www.rsdu.ro/), iar cele din domeniul arhitecturii (şi, în funcţie de
opţiuni, şi din cel al urbanismului) în alte publicaţii ale universităţii sau din afară, dacă vor fi
admise de referenţii de specialitate şi vor respecta instrucţiunile de redactare ale acestor publicaţii.
Termenul-limită de trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 19 august 2017.
Înscrierea este gratuită şi se poate se poate face exclusiv on-line până la 30 iunie 2017 la adresa
https://docs.google.com/forms/d/1XztW9Yj2ojoGR_DcxUHx2RLOj95t4MMcqvlgMY5E7OI/view
form La înscriere participanţilor fără lucrare li se va solicita completarea numelui şi afilierii, iar
celor care vor prezenta lucrarea, precizarea titlului acesteia, a autorilor şi un rezumat care nu trebuie
să depăşească 3000 de semne (inclusiv spaţiile libere), scris în limba română, cu diacritice şi care să
prezinte contextul teoretic, obiectivele cercetării, metodele de studiu şi principalele rezultate.
Doctoranzii străini pot scrie rezumatul în altă limbă de circulaţie internaţională. În viitor,
rezumatele vor fi publicate pe pagina Internet dedicată Şcolilor Doctorale UAUIM. Nerespectarea
condiţiilor de redactare precizate va conduce la respingerea automată a lucrărilor propuse şi
imposibilitatea prezentării acestora în cadrul sesiunii.
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