A IV-a ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice a Şcolilor
Doctorale ale UAUIM
14-15 iunie 2019, Dealu Frumos
Evenimentul este organizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti la
Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară din Dealu Frumos. 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 este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare.
Comunicările din cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Şcolilor Doctorale ale UAUIM 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 sau care au legătură cu acest domeniu 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 31 august 2019.
Participarea este asigurată gratuit pentru toţi cei înscrişi (doctoranzi, indiferent dacă prezintă sau nu o
lucrare, cadrele didactice, alţi invitaţi) în limita unui număr total de 20 de locuri, ce se vor ocupa în
ordinea primirii solicitărilor (data şi ora înscrierii) şi se poate se poate face exclusiv on-line până la datalimită de 31 mai 2019 completând formularul de înscriere disponibil la adresa de Internet
https://docs.google.com/forms/d/1XMvnW1w9EeCkuS2HM1UFwTiKI-XBEUpFb0wATuwzcGs/viewform
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. În cazul în care numărul solicitărilor de participare depăşeşte limita celor 20 de locuri vor
avea prioritate participanţii care prezintă lucrări, iar dacă numărul lucrărilor înregistrate depăşeşte 20, se
va organiza o evaluare a acestora în vederea selecţiei celor mai bune lucrări.
Persoană de contact: conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor, e-mail:
alexandru_petrisor@yahoo.com
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Vineri, 14 iunie 2019
Plecare din Bucureşti
Sosire Dealu Frumos, cazare
Sesiune de comunicări ştiinţifice
Cină
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Sâmbătă, 15 iunie 2019
Mic dejun
Sesiune de comunicări ştiinţifice
Masa de prânz
Plecare din Dealu Frumos

