Conferința Națională Studențească
„Noi provocări în științele socio-umane la începutul mileniului III”

Obiective:
Conferința Națională Studențească a Facultății de Științe Socio-Umane de la Sibiu - „Noi
provocări în științele socio-umane la începutul mileniului III” se focalizează pe sprijinirea
parteneriatelor și colaborării științifice, aducând împreună studenți, reprezentanți academici și
cercetători, pentru a împărtăși și prezenta experiențe de cercetare și lucrări științifice în diferite
domenii din arealul științelor sociale. Dorim să oferim posibilitatea schimburilor interdisciplinare
de cunoștințe, colaborării academice, dezvoltării cercetării și noilor proiecte între studenți,
conștientizării asupra schimbărilor dinamice din societate, explorării trendurilor, precum și
discutării provocărilor și preocupărilor din noua eră, în paralel cu găsirea de soluții.
Conferința sprijină prezentări, studii și lucrări ale studenților din ramurile științelor sociale
și umane, acoperind o mare varietate de domenii precum Științe Politice, Studii de Securitate,
Relații Internaționale, Istorie, Patrimoniu, Teologie Protestantă, Psihologie, Asistență Socială,
Resurse Umane, Sociologie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Științe ale Educației.
Informații participanți:
1. Rezumatele lucrărilor trebuie trimise cel târziu până la 27 Mai, ora 13.00.
2. Rezumatele trebuie să urmărească o anumită structură: cadrul general, tema de cercetare,
designul de bază, rezultatele principale, concluzii. Rezumatul nu trebuie să depășească 250
de cuvinte.
3. Studenții trebuie să completeze fie formularul standard de înregistrare pentru conferință,
fie formularul online pentru înregistrare, postat pe site-ul oficial al evenimentului.
4. Se recomandă ca prezentările lucrărilor din timpul conferinței să fie pregătite și realizate
în format Power Point (max. 20 slide-uri).
5. Prezentările de tip Power Point trebuie trimise până la data de 03 iunie 2020, ora 13.00, la
următoarea adresă de e-mail: daniela.stanciu@ulbsibiu.ro.
6. Fiecare prezentator sau echipă are la dispoziție 15 minute pentru prezentare urmate de un
slot de timp de 10 minute pentru secțiunea de discuții.
7. Toate prezentările vor avea loc live în mediul virtual pe platforma instituțională Google
Meet.
8. Este recomandat ca participanții să utilizeze căști cu microfon încorporat pentru o mai bună
audiție și calitate a conversației.
9. Asigurați-vă că dețineți o camera video funcțională, pentru a putea participa la eveniment
cu imagine video.
10. Încărcați-vă cu răbdare pentru eventuale dificultăți tehnice și erori. Încercăm să rezolvăm
împreună orice situație tehnică.
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11. Respectați regulile de comunicare și adresare exact ca într-o conferință standard față în
față.
12. Decideți înainte de prezentare cine va fi persoana care va posta prezentarea – un singur
reprezentant, chiar dacă vor lua cuvântul toți membrii echipei. Veți fi rugați să partajați
fereastra de lucru pentru prezentare.
13. Opriți microfonul când intrați în camera de discuții și îl activați doar atunci când doriți să
interveniți în discuție.
14. Fiți punctuali la fiecare secțiune la care doriți să participați. Vă rugăm să vă conectați cu
10 minute înainte de începerea secțiunii.
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