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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA LA NIVELUL FACULTĂȚII DE
SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE A UNEI CONFERINȚE PENTRU
DOCTORANZI ȘI TINERI CERCETĂTORI
Ediția 2021
1. Precizări generale
Organizarea la nivelul Facultății de Sociologie și Psihologie a unei conferințe dedicate
doctoranzilor, tinerilor cercetători și masteranzilor, în fiecare an, în luna noiembrie, reprezintă o
modalitate de a angaja tinerii cercetători în activități de cercetare și networking. De asemenea, ne
dorim să cunoaștem potențiali colegi și doctoranzi din celelalte centre universitare.
Prin tineri cercetători înțelegem următoarele categorii de participanți cu vârsta mai mică
sau egală cu 35 de ani de ani în anul în care este organizată conferința:
a. Studenți doctoranzi
b. Cercetători cu titlul de doctor, indiferent de statutul lor didactic
c. Asistenți de cercetare
d. Studenți masteranzi, care pot participa doar împreună cu coordonatorul de disertație.
2. Formatul conferinței
Conferința se poate desfășura fizic sau online. Pentru anul 2021, conferința se va
desfășura în format online. Conferința se va desfășura pe două secțiuni, care corespund celor
două domenii de cercetare, sociologie, respectiv psihologie și științe ale educației.
Conferința va avea următoarea structură:
1. Deschidere și keynote speech interdisciplinar
2. Secțiuni paralele (8-10 participanți) moderate de un cadru didactic universitar
3. Panel concluzii și încheiere
Limba conferinței va fi limba română, dar varianta lucrării full text poate fi română sau
engleză.
4. Lucrările
Lucrările vor fi selectate în urma unui proces de double peer-review. Lucrările vor fi
conforme cu formatul cerut și vor prezenta două categorii de conținuturi:
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a. Cercetări aplicate originale
b. Lucrări teoretice de sinteză tematică
Lucrările acceptate (5/domeniu) pot fi publicate full text în revistele departamentelor facultății:
Romanian Journal of Applied Psychology (indexat în 8 baze de date) și în Journal of Educational
Sciences (indexat în 7 baze de date), iar rezumatele vor fi publicate în volumul colectiv al
conferinței. Două lucrări (1/domeniu) vor fi desemnate, de către un juriu format din cadre
didactice conducători de doctorat de la universitățile din România, specialiști în domeniu, ca
fiind cele mai valoroase cercetări și vor fi premiate cu un pachet promoțional.

3. Etape procedurale:
1. Desemnarea unui comitet organizatoric (din cadrul FSP) și a unui comitet științific (cu
reprezentanți din școli doctorale în domeniu din țară).
2. Comitetul organizatoric concepe formatul rezumatului și al lucrărilor in extenso, elaborează
și transmite apelul de participare. De asemenea, va coordona corespondența cu participanții,
arhivarea lucrărilor și pregătirea pentru publicare.
3. Comitetul științific va propune moderatori pentru secțiuni, va desemna revieweri pentru
lucrări și va desemna câte o lucrare câștigătoare pentru fiecare domeniu, care va fi premiată
cu un pachet promoțional.

4. Calendar general:
Semestrul I
10 martie

Desemnarea comitetelor organizatoric și științific

30 martie

Stabilirea tematicii generale și elaborarea apelului

15 aprilie

Finalizarea sitului conferinței cu apel, informații pentru autori și
funcția de înregistrare. Apelul este trimis către universitățile din
țară și centre de cercetare

15 aprilie-30 septembrie Înregistrarea participanților (cu abstractul lucrării)
15 aprilie-15 octombrie

Review abstract și confirmarea acceptării participării la conferință

15 octombrie- 30

Primirea lucrărilor în format full-text și evaluarea prin procesul de

noiembrie
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19-21 noiembrie

Desfășurarea conferinței online

21 noiembrie- 30

Publicarea lucrărilor în numerele revistelor din luna decembrie al

decembrie

RJAP sau în numărul 2/2021 si a numărului 1/2022 din RES

Publicarea rezumatelor lucrărilor conferinței se va realiza în funcție de planul de publicare al
Editurii Universității de Vest din Timișoara (categoria B)

Prodecan,
Conf.dr. Mihai PREDESCU
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