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Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: ,,Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ”

Beneficiar: ACADEMIA ROMÂNĂ
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926

Workshop
„Prin inter-disciplinaritate spre excelență în
cercetarea științifică în domeniul social”

25 septembrie 2014
Aula Academiei Română

Organizat în cadrul proiectului

,,Rute de excelență academică în cercetarea doctorală
și post-doctorală – READ”
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Scopul Workshop-ului
Oferirea unui cadru științific în care doctoranzii și cercetătorii postdoctorat din
grupul țintă al proiectului să participe la dezbaterea unor chestiuni de natură
conceptuală, metodologică sau empirică menite să asigure cadrul general al
cercetării științifice de excelență.

Participanți:
 Experți din cadrul proiectului
 Cercetători postdoctorat și doctoranzi din grupul țintă al proiectului
 Invitați
08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților
Sesiune plenară: 9:00 – 11:30
09:00 – 09:05

Cuvânt de deschidere
Dr. Constantin Marin, Manager proiect

09:05 – 09:30

Temă rezervată
Acad. Păun Ion Otiman, Coordonator proiect

09:30 – 10:15

Credinţa și raţiunea
Prof. univ.dr. Viorel Roman, consilier academic la Universitatea din
Bremen,Germania

10:15 – 10:45

Dezbateri

10:45 – 11:00

Pauză de cafea
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Sesiune interactivă: 11:30 – 13:30
11:00 – 11:30

Multi-disciplinaritatea, inter-disciplinaritatea și transdisciplinaritatea în științele sociale și umaniste
Prof.univ.dr. Ene Dinga, expert proiect

Probleme vizate:
Conceptele de multi-disciplinaritate (MD), inter-disciplinaritate (ID) și transdisciplinaritate (TD)
Relația conceptuală dintre MD, ID și TD
Care sunt „funcțiile” MD, ID și TD în cercetarea științifică în domeniul științelor
sociale și umaniste?
Există diferențe între MD, ID și TD în științele naturii și multi-disciliplinaritate,
inter-disciplinaritate și trans-disciplinaritate în științele sociale și umaniste?
Cum influențează MD, ID și TD creativitatea în științele sociale și umaniste?
Relația dintre MD, ID și TD și ficțiunile euristice în științele sociale și umaniste
Care este relația dintre MD, ID și TD și cercetarea de graniță în științele
sociale și umaniste?
Există computațional în dobândirea MD, ID și TD?
Cât trebuie să fie informație și cât exformație în formarea background-ului
cercetătorului preocupat de MD, ID și TD?
Cât trebuie să fie explicație rațională și cât comprehensiune intuitivă în
generarea MD, ID și TD?
Relația dintre MD, ID și TD și abordarea de tip meta în cunoaștere în
domeniul științelor sociale și umaniste?

11:30 – 12:00

Dezbateri

12:00 – 12:30

Tendințele actuale în cercetarea economică - excelența
academică în cercetarea doctorală și post-doctorală
Acad. Lucian Liviu Albu, expert proiect

Probleme vizate:
Direcţii în modelarea macroeconomică
Modelarea liniară dinamică a ciclurilor la început de secol
Tranziţia către modele neliniare
Tipologia modelelor neliniare
Provocări ale crizei economico-financiare- teorie şi practică
Ar trebui blamată politica monetară a lui Greenspan?
Economie nominală- economie reală
Transformări la nivelul fluxurilor de capital
Ocuparea tinerilor - o nouă provocare
Impactul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii asupra economiei
Transformări la nivelul pieţei muncii
Transformări la nivelul pieţelor financiare
Transformări la nivelul pieţei bunurilor şi serviciilor
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Dezbateri

Închiderea workshop-ului: 13:00 – 13:30
13.00 – 13.10

Raport la tema 1: E. Dinga

13.10 – 13.20

Raport la tema 2: Gh. Zaman

13.20 – 13.30

Închiderea lucrărilor workshop-ului: Constantin Marin
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