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Cercetările pe tema reprezentării femeilor în spaţiul academic.
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Cercetările pe tema reprezentării femeilor în spaţiul academic au cunoscut o adevărată ”explozie” în ultima perioadă, mai ales în SUA sau în ţările
europene dezvoltate (în special, în ţări precum Suedia și celelalte ţări scandinave,
Olanda, etc.) (pentru o parte semnificativă a bibliografiei pe această temă, vezi
secţiunea ”Cercetare/Bibliografie” de pe site-ul PECAFROM, http://
proiectpecafrom.acadiasi.ro/).
Aceste cercetări au o arie problematologică largă și diversă. Nu cred, însă,
că greșesc dacă afirm că ele sunt focalizate în special pe patru probleme/teme
fundamentale:
1. colectarea de date despre reprezentarea femeilor în spaţiul academic;
2. interpretarea și explicarea situaţiei actuale a reprezentării femeilor în spaţiul
academic;
3. justificarea necesităţii de ameliorare a reprezentării femeilor în spaţiul academic pe baza unor principii egalitariene;
4. propunerea de măsuri, politici, strategii de ameliorare a reprezentării
femeilor în spaţiul academic.
Cele mai multe și mai complete date despre reprezentarea femeilor în
spaţiul academic se referă la știinţele matematice, tehnice și inginerești. În ultima vreme s-au înmulţit, însă, și cercetările empirice referitoare la reprezentarea
femeilor în știinţele medicale, umaniste și sociale. Investigaţii multiple și din ce
în ce mai minuţioase în acest sens au fost lansate în special cu privire la reprezentarea femeilor în filosofie. Ceea ce au constatat, în esenţă, aceste cercetări
este că, în ciuda unei ameliorări evidente în această direcţie pe parcursul ultimelor decenii, femeile sunt încă serios subreprezentate în spaţiul academic și în
spaţiul cercetării în general. Această problemă este mai acută în ceea ce privește
gradele profesionale cele mai înalte ale ierarhiei academice și universitare. De
asemenea, subreprezentarea este mai frapantă în cazul știinţelor matematice,
tehnice sau inginerești și în cazul filosofiei. Nu în ultimul rând, potrivit acestor
cercetări, fenomenul subreprezentării femeilor în spaţiul academic este mai accentuat în ţările dezvoltate, în ţările în curs de dezvoltare reprezentarea lor fiind
mai echilibrată în raport cu cea a bărbaţilor.
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Concluzia generală la care ne conduc cercetările de acest tip este că reprezentarea femeilor în spaţiul academic este caracterizată, în special în cazul ţărilor
dezvoltate, atât de o segregare orizontală, ce presupune ”împingerea” femeilor
către domeniile cele mai puţin plătite (educaţie, artă, asistenţă socială), cât și
de o segregare verticală, ceea ce înseamnă că femeile sunt concentrate în partea inferioară a ierarhiei, dar nu sunt prezente în poziţii de luare a deciziilor
sau de conducere. De asemenea, femeile au o rată de ieșire din spaţiul academic mult mai ridicată decât bărbaţii și – totodată – progresează în cariera
academică mult mai lent decât aceștia.
Sa luăm, pentru ilustrare, ultimele date furnizate de raportul Comisiei
Europene, She Figures 2012. Gender in Research and Innovation. Statistics
and Indicators. Potrivit acestui raport, proporţia cercetătorilor de sex feminin este în creștere, însă, în 2010, femeile reprezentau numai 33% din totalul
cercetătorilor europeni, 40% din totalul cercetătorilor în sectorul
învăţământului superior, 40% din cercetătorii din sectorul public și 19% din
cercetătorii din sectorul întreprinderilor. Deși ponderea femeilor în domeniul
știinţelor matematice, tehnice și inginerești a crescut în UE mai repede decât
cea a cercetătorilor bărbaţi (+5,4% în cazul femeilor comparativ cu 3,1% în cazul bărbaţilor, în perioada 2002-2010), în 2010 doar 32% dintre cercetătorii în
inginerie și știinţele exacte și tehnice erau femei. În plus, femeile reprezentau
doar 23% dintre conferenţiari și doar 7,9% dintre profesorii universitari din
aceste domenii. Prin contrast, femeile reprezentau 28% dintre profesorii universitari în domeniul știinţelor umaniste și 19,4% dintre profesorii universitari
în domeniul știinţelor sociale.
Nu în ultimul rând, deși s-a semnalat în toate sectoarele un ritm de
creștere mai rapid al numărului femeilor comparativ cu cel al bărbaţilor (+5,1%
în cazul femeilor, faţă de +3,3% în cazul bărbaţilor în perioada 2002-2009),
femeile cercetător continuă să fie subreprezentate în funcţiile de decizie, ponderea lor în consiliile știinţifice și de administraţie din întreaga UE fiind, în
medie, de numai o femeie la doi bărbaţi. În 2010, la nivelul UE, în medie, doar
15,5% dintre instituţiile de învăţământ superior erau conduse de femei și doar
10% dintre universităţi aveau în funcţia de rector o femeie.
Ca și în cazul cercetărilor empirice, cele mai multe analize focalizate pe
explicarea subreprezentării femeilor în spaţiul academic au drept punct de referinţă tot știinţele matematice, tehnice sau inginerești. În ultima perioadă
s-au înmulţit, de asemenea, și analizele menite să explice, fie și doar parţial,
subreprezentarea femeilor în filosofie (disciplină în cadrul căreia femeile au o
situaţie comparabilă cu cea din știinţele matematice, tehnice și inginerești din
punct de vedere al reprezentării).
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Cele mai multe dintre lucrările care au acest obiectiv sugerează sau/și
argumentează că principalii factori explicativi ai subreprezentării femeilor în
spaţiul academic sunt factori precum prejudecăţile (cel mai adesea implicite) în
privinţa abilităţilor și capacităţilor știinţifice ale femeilor, subevaluarea constantă și sistematică a realizărilor profesionale ale acestora prin comparaţie cu
cele ale bărbaţilor, marginalizarea sau chiar excluderea lor din reţelele profesionale, accesul inegal la informaţii, lipsa sau deficitul modelelor și mentorilor
de sex feminin în cercetare, conflictele între cariera profesională și asumarea
responsabilităţilor familiale, stereotipurile, normele sociale și practicile culturale, prejudecăţile în recrutare și în procedurile de angajare, practicile de
promovare subiective sau favorizarea instrumentelor cantitative de măsurare a
productivităţii și performanţei știinţifice în dauna celor calitative. Există însă și
autori care contestă această explicaţie și care argumentează că principalii factori
explicativi ai subreprezentării femeilor în spaţiul academic trebuie căutaţi, de
fapt, în diferenţele în abilităţile cognitive existente la acest moment între
bărbaţi și femei (spre exemplu, în faptul că, la acest moment, se pare că există
mai puţine femei decât bărbaţi care posedă abilităţi matematice la nivelul necesar pentru dezvoltarea unei cariere performante în acest domeniu) sau în
alegerile și preferinţele individuale ale femeilor (spre exemplu, în faptul că
femeile tind să prefere cariere cu o utilitate socială mult mai pronunţată sau/și
că sunt mai puţin dispuse să-și sacrifice satisfacţiile și responsabilităţile vieţii
familiale pentru realizările profesionale).
În cercetările mele, am identificat trei mari argumente invocate pentru o
mai bună reprezentare a femeilor în spaţiul academic. Ţin să menţionez însă că
nu este întotdeauna foarte clar pentru ce ideal de reprezentare a femeilor în
spaţiul academic sunt invocate aceste argumente. Uneori, pare a fi vorba despre
idealuri egalitariene extrem de controversate și discutabile, de tipul egalităţii
rezultatelor (equality of outcome), precum reprezentarea femeilor pe toate treptele ierarhiei academice în proporţia reprezentării lor în cadrul populaţiei în
general (sau măcar în proporţia reprezentării lor în categoria persoanelor cu
titlul de doctor în domeniul știinţific vizat).
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Din câte mi-am putut da seama, de cele mai multe ori este vorba totuși,
dimpotrivă, despre un ideal infinit mai solid și mai larg împărtășit: idealul
egalităţii ”reale”, ”echitabile” sau „liberale” a oportunităţilor (de tipul celui
pentru care a argumentat John Rawls în celebrele sale A Theory of Justice sau
Justice as Fairness: A Restatment).
Primul argument vine să ne amintească faptul că femeile trebuie să beneficieze de oportunităţi egale cu cele ale bărbaţilor în dezvoltarea carierei universitare și academice pentru că ele sunt îndreptăţite la acest lucru. Altfel spus,
egalitatea oportunităţilor pentru femei este o cerinţă a echităţii sau dreptăţii. A
nu susţine și asigura egalitatea oportunităţilor femeilor în urmarea și dezvoltarea unei cariere universitare sau academice înseamnă a le dezavantaja în mod
nedrept sau neechitabil. Al doilea argument face referire la potenţialul imens de
talent rămas neexploatat prin subreprezentarea femeilor în știinţă și cercetare.
O insuficientă participare a femeilor în acest sens compromite eficienţa socială
și economică, diminuând drastic beneficiul societăţii din știinţă și cercetare. Cel
de al treilea argument susţine că tratamentul femeilor din perspectiva egalităţii
oportunităţilor de șanse în mediul academic ar crea, de asemenea, oportunităţi
mai bune pentru dialogul academic, crescând obiectivitatea și excelenţa cunoașterii știinţifice. Un aport crescut al femeilor în spaţiul știinţei ar conduce la o
creștere a potenţialui pentru inovare în cercetare și la asigurarea excelenţei în
cunoașterea știinţifică.
Punctul „fierbinte” al dezbaterilor pe tema măsurilor, politicilor sau a
strategiilor ce ar trebui adoptate în contextul subreprezentării femeilor și al
dezavantajelor de care ele suferă în prezent în spaţiul academic este următorul:
există temeiuri solide și suficiente pentru introducerea unor măsuri de discriminare pozitivă, precum cotele de reprezentare a femeilor? Trebuie ca meritul să fie singurul criteriu de admitere și promovare în spaţiul academic sau,
dimpotrivă, pe lista criteriilor legitime în acest sens ar trebui adăugate și altele,
precum genul sau rasa? Aproape inutil de precizat, aceste întrebări au stârnit
controverse și dezbateri extrem de aprinse printre cercetătorii preocupaţi de
problema reprezentării femeilor în acest spaţiu.
Fie și această (extrem de) scurtă prezentare arată că cercetările pe tema
reprezentării femeilor în mediul academic constituie un teren plin de controverse.
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Cred că e corect să afirm că niciuna dintre părţile aflate în controversă
nu a adus până în prezent un argument decisiv pentru propria poziţie, astfel că
este rezonabil să ne așteptăm ca dezbaterile să continue și în viitorul apropiat.
Dincolo de aceasta, este imperativ de avut în vedere însă și că cercetările pe tema reprezentării femeilor în spaţiul academic au adus în atenţie și câteva fapte
sau idei asupra cărora nu este și nu poate fi loc pentru niciun fel de controversă.
Nu este niciun dubiu, desigur, asupra faptului că femeile sunt mai slab reprezentate în spaţiul academic decât bărbaţii (mai ales în cadrul unor discipline
precum filosofia sau știinţele matematice, tehnice și inginerești).
Deși nimeni nu a demonstrat încă dincolo de orice îndoială că discriminarea, prejudecăţile și stereotipurile sunt principala cauză a subreprezentării femeilor în spaţiul academic, nu există niciun dubiu – și, după știinţa mea, nimeni nu a negat – că ele reprezintă unul dintre factorii care explică,
fie și numai parţial, acest fenomen. Nu există, așadar, niciun dubiu asupra
prezenţei în trecut și la acest moment a unor astfel de fenomene în spaţiul academic. Numeroasele studii care au evidenţiat fenomene precum discriminarea,
prejudecăţile și stereotipurile împotriva femeilor din mediul academic nu lasă
loc pentru îndoieli în această privinţă. Nu există, de asemenea, niciun dubiu
asupra dezirabilităţii dispariţiei din spaţiul academic a discriminării,
prejudecăţilor și stereotipurilor împotriva femeilor sau a altor grupuri defavorizate. Pe cale de consecinţă, nu ar trebui să existe niciun dubiu asupra ideii că
femeile ar trebui să beneficieze de oportunităţi reale egale cu bărbaţii în iniţierea și dezvoltarea carierei universitare și academice și – ca atare – că implementarea unor măsuri care să elimine sau măcar să atenueze dezavantajele pe
care ele le suferă în prezent în această privinţă este imperativă.

Dr. Loredana Huzum
cercetător în cadrul proiectului
„PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse în cariera universitară și
academică pentru femeile din România“
POSDRU/144/6.3/S/127928, Academia Română - Filiala Iași
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Echilibrarea diferenţelor de gen în mediul academic. Studiu de caz:
proiectul „PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse în cariera
universitară și academică pentru femeile din România” susţinută de Dr.
Krisztina-Melinda Dobay — manager proiect PECAFROM și de Drd.
Simona - Roxana Ulman — expert diseminare PECAFROM
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Conferinţe, workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Mihaela Pulhac
◊

Femeile în practica medicală, la începutul perioadei moderne susţinută de
Dr. Doina-Cristina Rusu — cercetător în cadrul PECAFROM
Secţiunea Comunicarea artistică și mediatică în contextul globalizării
(28 februarie 2015)

◊

Teorie vs practică în comunicarea integrată de marketing. Studiu de caz PECAFROM susţinută de Drd. Simona - Roxana Ulman — expert
diseminare PECAFROM și de Dr. Krisztina-Melinda Dobay — manager

Link-uri utile

20

Date contact
PECAFROM

22

proiect PECAFROM.

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Noutăţi în cadrul proiectului
PECAFROM

CUPRINS:

Procedura de acordare a premiilor pentru antreprenoriat

Editorial

1

Noutăţi

8

Vă informăm că a fost finalizată Procedura de acordare a premiilor
pentru antreprenoriat care poate fi consultată accesând următorul link:
http://bit.ly/1JremCF.

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

La concursul cu premii vor putea participa doar cei care au absolvit
10

cursul de antreprenoriat organizat în cadrul proiectului PECAFROM. Persoanele care au efectuat înregistrarea online în cadrul proiectului PECAFROM

Conferinţe, workshopuri

13

și au completat chestionarul privind Planul de Dezvoltare al Carierei Individualizat (PDCI) optând pentru cursul de Antreprenoriat, sunt rugate să

Orizont 2020

15

urmărească site-ul proiectului pentru a afla din timp termenele în care pot
efectua înscrierile la programul de perfecţionare menţionat, precum și pașii

Resurse academice

17

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Link-uri utile

20

Date contact
PECAFROM

22

corespunzători de urmat pentru înregistrare.

Pentru mai multe detalii, puteţi consulta site-ul proiectului:
http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Noutăţi în cadrul proiectului
PECAFROM

CUPRINS:

Miercuri, 11 februarie 2015, s-a dat startul unei noi serii de cursuri
organizate în cadrul proiectului ,,PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse

Editorial

1

în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928.

Noutăţi

9

Seria a debutat la Iași cu programul de calificare Operator introducere,
Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

validare și prelucrare date (OIVPD). Obiectivele cur sului vizează
10

formarea de competenţe în utilizarea calculatorului personal, aplicarea
procedurilor de calitate, gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a
datelor/documentelor,

Conferinţe, workshopuri

13

utilizarea

echipamentelor

periferice,

asigurarea

securităţii documentelor, introducerea și validarea datelor, prelucrarea datelor,
transpunerea datelor pe suport. Modulele de curs sunt structurate pe două
componente: o componentă teoretică (230 ore) și o componentă practică (490

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

ore).

Informaţii privind perioada de organizare a cursurilor alături de alte
Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

detalii legate de înscrierea la cursuri, respectiv modalitatea de acordare de
asistenţă în cadrul proiectului, sunt făcute publice și actualizate în permanenţă
pe pagina web a proiectului (www.proiectpecafrom.acadiasi.ro).

Link-uri utile

20

Date contact
PECAFROM

22

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

PECAFROM

Pagina 10

03 Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
CUPRINS:
Burse de Excelenţă pentru studii doctorale și postdoctorale în
Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

10

Conferinţe, workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

reţeaua universitară Valonia și Bruxelles
Domenii pr ior itar e:
- transport și logistică;
- mecanică;
- știinţele vieţii;
- agro-industrie;
- agro-industrie;
- tehnologii pentru mediu;
- sţiinţe umane, fundamnetale sau aplicate.
Se acordă 2 tipuri de burse:
- burse cu durată de 1 an la nivel doctoral sau postdoctoral;
Deadline: 1 martie
- buse de cercetare la nivel doctoral sau postdoctoral cu durată de la 1 la 3 luni.
Deadline: 1 octombrie.

Informaţii complete pt fi descărcate accesând link-ul:
http://www.wbi.be/fr/inwbi#.VOSnOS7GqXf

Link-uri utile

20

Date contact
PECAFROM

22

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
Catalogul surselor de finanţare pentru universităţi –

CUPRINS:

Ianuarie 2015
Editorial

1

Noutăţi

6

Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă finanţate de Uniunea
Europeană și Guvernul României. Printre lansările de proiecte anunţate pentru
perioada imediat următoare se numără: ERC Consolidator Grant (Orizont
2020), Proiecte CDI pentru Spin off-uri și Start-up-uri inovatoare (POSCCE),

Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

Conferinţe, workshopuri

11

Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD (POSCCE), Erasmus +.

13

Catalogul poate fi descărcat accesând link-ul:
http://bit.ly/1CIBy6B

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

Bancă de date: burse, granturi, finanţări

18

Platforma European Funding Guide oferă un motor de căutare pentru burse,
granturi și alte posibilităţi de finanţare în cadrul programelor derulate în Uniunea Europeană.
Consultarea bazei de date se poate face doar după logare și în urma completării
unui chestionar online.

Link-uri utile

20

Platforma poate fi accestă la adresa:
http://www.european-funding-guide.eu/

Date contact
PECAFROM

22

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare
EEA and Norway Grants

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

PROGRAMUL DE BURSE ȘI COOPERARE
INTER-INSTITUŢIONALĂ ÎN
DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR FINANŢAT PRIN MECANISMUL
FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009-2014

Lansare call: 19 Februarie 2015
Burse, granturi,
oportunităţi de
finanţare

12

Tipuri de proiecte finanţate:
- Vizite pregătitoare (deadline: 30 iunie 2015);
Descriere call: http://bit.ly/17Za0BZ

Conferinţe, workshopuri

- Proiecte de mobilitate (studenţi, personal didactic și nedidactic din universi13

tăţi)
(deadline: 30 martie 2015);

Orizont 2020

15

Descriere call: http://bit.ly/1AD8EUe
- Proiecte de cooperare interinstituţională (deadline: 30 martie 2015).

Resurse
academice

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

Link-uri utile

Date contact
PECAFROM

17

18

20

Descriere call: http://bit.ly/14Z60zk
Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul:
http://www.see-burse.ro/pagina/calls_for_proposals

Calendar granturi cu finanţare nerambursabilă
Un calendar cu programe de finanţare nerambursabilă, ce au termen în perioada imediat următoare, poate fi consultat la adresa:

22

http://www.stiriong.ro/donatori/granturi/calendar-granturi

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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04 Conferinţe, workshopuri

Conferinţă internaţională
A II-a Conferinţă Naţională de Cercetare în Educaţie (CERED)

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi, oportunităţi de

În perioada 19-20 iunie 2015 se va or ganiza a II-a Conferinţă
Naţională de Cercetare în Educaţie (CERED), sub egida Asociaţiei Române de
Cercetare în Educaţie (ARCE), afiliată la European Educational Research Association (EERA).
Manifestarea va avea loc la Iași, la Universitatea “Al. I. Cuza”.

10

Tema conferinţei va fi: „Comunităţile de învăţare în secolul 21.
Provocări pentru învăţământul superior” (Learning communities in 21st century. Challenging HE).

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse academice

17

Tematica poate fi consultată la adresa: http://bit.ly/1BvoPZG
Alte detalii referitoare la organizare vor fi disponibile pe site-ul
conferinţei (http://bit.ly/1w2eVHE) în viitorul apropiat.

La adresa de mai jos poate fi consultată o listă cu cele mai relevante conTema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

ferinţe internaţionale pe tema educaţiei terţiare, or ganizate anul
acesta.
Lista se găsește la adresa:

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

20

http://uv-net.uio.no/wpmu/hedda/2014/12/01/list-of-conferences-relevant-for
-higher-education-in-2015/

22

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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Conferinţe, workshopuri

CUPRINS:

Conferinţă internaţională

Editorial

1

Noutăţi

6

Cea de-a doua ediţie a Conferinţei Știinţifice Anuale a Economiștilor
Români din Mediul Academic (din străinătate și din Rom ânia) ERMAS 2015

10

Conferinţa va avea loc la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știinţe
Economice și Gestiunea Afacerilor, în perioada 29-31 Iulie 2015, la ClujNapoca.

Conferinţe,
workshopuri

14

Evenimentul se adresează, în principal, economiștilor români afiliaţi unor
universităţi străine / instituţii de cercetare din afara ţării, precum și colegilor
acestora care activează în România.

Orizont 2020

15

Resurse academice

17

Burse, granturi, oportunităţi de
finanţare

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

Keynote Speakers la această ediţie vor fi:
Florin O. Bîlbîie, Paris School of Economics și Universite Paris 1 PantheonSorbonne
Lawrence Christiano, Northwestern University
Lucian Croitoru, Banca Naţională a României
Adam Szeidl, Central European University

18

Deadline tr im iter e ar ticol: 15.03.2015

20

Informaţii complete despre această conferinţă sunt accesibile online la adresa:
http://www.econ.ubbcluj.ro/ermas2015/.

22

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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05 Orizont 2020

Apeluri curente Orizont 2020

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

Apelurile curente, filtrate în funcţie de tematică, deadline, ID, pot fi consultate la adresa:

bit.ly/1sZ3zqr

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

10

Conferinţe,
workshopuri

13

Tema este: “Lifelong learning for young adults: better policies for growth
and inclusion in Europe”.

Orizont 2020

15

Resurse
academice

În cadrul acestor proiecte se va analiza situaţia educaţiei adulţilor în Europa,
se vor trece în revistă iniţiativele existente privind îmbunătăţirea educaţiei
adulţilor. O atenţie specială va fi acordată tinerilor și grupurilor vulnerabile
care sunt deja pe piaţa muncii.

17

A fost lansat
un nou call pentru cercetare în cadrul
programului Orizont 2020

Bugetul total al call-ului este de 9 450 00 Euro.
Deadline aplicaţie: 28 m ai 2015.

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Știaţi că…?
Link-uri utile
Date contact
PECAFROM

20

22

Există o serie de manuale online privind procesul de aplicare pentru un
grant în cadrul programului Orizont 2020? Acestea pot fi accesate la
adresa:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

PECAFROM

Pagina 16

Orizont 2020

Finanţare ERC Consolidator Grants
Anual are loc competiţia pentru ERC Consolidator Grants în cadrul programului Orizont 2020.

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

Pentru 2015, deadline-ul este 12 martie 2015.
Caracteristicile acestui pr ogr am de aplicaţii sunt:

•
Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

10

Conferinţe,
workshopuri

13

•
•
•
•

Orizont 2020

16

adresabilitate: destinate cercetătorilor de orice naţionalitate, cu 7-12 ani de
experienţă dobândită dupa obţiner ea unui doctor at (sau alt
echivalent) și un curriculum știinţific foarte promiţător;
preocupare pentru excelenţa în cercetare;
activitatea de cercetare ar trebui să fie efectuată la o organizaţie de
cercetare, publică sau privată, situată în unul dintre statele membre ale UE
sau ţările asociate;
finanţare pentru fiecare grant de cercetare: de până la 2 milioane euro (în
unele cazuri, până la 2,75 milioane euro);
durata: până la 5 ani.

Pagina de internet a programului este:
http://bit.ly/1oQPfQ4

Resurse
academice

17

Advanced ERC Grants
Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

Link-uri utile

18

20

În data de 10 februarie 2015 a fost lansată competiţia pentru ERC Advanced
Grants în cadr ul pr ogr am ului Or izont 2010. Pr ogr am ul se adr esează
cercetătorilor consacraţi, cu rezultate știinţifice remarcabile în ultimii 10 ani.
Se poate solicita pe proiect un buget de până la 2.5 milioane Euro pe o perioada
de maximum 5 ani.

Pentru 2015, deadline-ul este 2 iunie 2015.
Date contact
PECAFROM

22

Pagina de internet a programului este:
http://bit.ly/1AEZAUW

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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06 Resurse academice

Ce trebuie să știi înainte de a trimite un articol spre publicare la o
revistă internaţională:

CUPRINS:

Leah Fargotstein, editor la o revistă din domeniul știinţelor sociale,
Editorial

1

Noutăţi

6

oferă răspunsuri la 9 întrebări privind publicarea unui articol într-o revistă
evaluată în sistem peer-review.
Informaţiile furnizate se referă, printre altele, la: redactarea abstrac-

Burse, granturi,
oportunităţi de

tului, semnificaţia deciziilor editoriale (desk rejection, rejection with review,
10

finanţare

revise and resubmit, accept with revisions), redactarea răspunsului către editor și referenţi etc.

Conferinţe,
workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Materialul, sub formă de interviu, poate fi consultat la adresa:
http://bit.ly/1E5SiZS

Pe pagina de internet Euridyce - reţea în cadrul Agenţiei pentru Educaţie,
Audiovizual și Cultură din cadrul Comisiei Europene

- pot fi accesate

rapoarte elaborate anual pe diferite teme ale sistemelor educaţionale euroTema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

pene: educaţia adulţilor, calitatea sistemelor de învăţământ, educaţia tim18

Link-uri utile

20

Date contact
PECAFROM

22

purie, finanţarea școlilor etc.
Rapoartele pot fi descărcate la adresa:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php
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07 Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote (1)
Evernote este o aplicaţie gr atuită ce poate fi utilizată în activi-

CUPRINS:

tatea de cercetare, reprezentând

Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi,
oportunităţi de

un instrument prin care informaţiile de interes se salvează,
se organizează eficient și se utilizează ulterior în formatul și scopul dorit.
Aplicaţia contribuie la îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei,

10

având drept efect creșterea productivităţii muncii cercetătorului.
Structura aplicaţiei este simplă: se definesc întâi foldere, fiecare pentru

finanţare

câte o temă, iar în cadrul unui folder sunt cuprinse mai multe notiţe generate de
către utilizator.
Conferinţe,
workshopuri

13

Printre informaţiile ce pot fi stocate se numără:
Linkuri, pe care dorim să le salvăm în vederea accesării lor la o dată ulterioară;
• Documente sau anumite pasaje selectate;
• Articole, postări din mediul virtual;
• Poze, grafice de pe internet.
•

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Salvarea informaţiilor se poate face fie prin copy/paste sau, automat, prin
Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

web clipper, ce poate fi descăr cat de la adr esa: https://ever note.com /
18

webclipper/. Această operaţiune va rezulta în crearea unui buton în meniul
browser-ului utilizat.

Link-uri utile

20

Date contact
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Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote (2)
Prin utilizarea web clipper-ului, colectarea se face doar printr-un singur click,
în folderul dorit.

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi,
oportunităţi de

10

finanţare

De asemenea, aplicaţia Evernote are o serie de avantaje prin facilităţile
oferite:
•

În cadrul unei notiţe create se pot atașa fișiere, documente, imagini;

•

Se pot crea liste cu structura de tip chestionar, cu posibilitate de bifare;

•

În cadrul unei notiţe, pe lângă text, pot fi create notiţe audio (înregistrări);

•

Se pot seta notificări, prin care să se amintească diferite sarcini, obiective
etc.;

•

Conferinţe,
workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

19

Notiţele și folderele create pot fi distribuite și altor utilizatori, ceea ce permite o comunicare mai bună între colegi, partneri de proiect, familie etc.;

•

Posibilitatea folosirii unei taxonomii, prin crearea de cuvinte cheie. Unei
notiţe se pot atașa mai multe cuvinte cheie.

•

Sistemul de căutare în cadrul folderelor și a notiţelor este unul rapid și facil.
Pașii de instalare Ever note:

1.
2.
3.
4.

Se descarcă aplicaţia de la adresa: https://evernote.com/evernote/
Se creează un cont personalizat
Se instalează extensia Web Clipper: https://evernote.com/webclipper/
Se deschide aplicaţia pe un dispozitiv (calculator, tabletă, telefon) și se crează

folderele în funcţie de tematica dorită
5. Se începe salvarea și organizarea informaţiilor.

Link-uri utile

20

Aplicaţia poate fi descărcată pe calculator, tabletă sau smartphone, oferind
Date contact
PECAFROM

22

astfel posibilitatea de a avea acces la aceeași informaţie de pe orice dispozitiv de
unde este accesat respectivul cont.
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08 Link-uri utile

Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

http://jobs.edu.ro/
http://www.euraxess.de/portal/jobs.html

Editorial

1

Noutăţi

6

Pe platforma Wiley Online Library poate fi accesată revista Women
in Higher Education, ce conţine ar ticole pe tem a discr im inăr ii de

Burse, granturi, oportunităţi de

gen, a carierei profesionale, precum și prezentări de experinenţe personale
10

ale unor femei cu o carieră academică.

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse
academice
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Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Link-uri utile
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De asemenea, fiecare număr include și o listă cu manifestări știinţifice (majoritatea organizate în SUA) pe tema egalităţii de șanse și a
promovării femeilor în mediul academic.
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08 Link-uri utile

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare :

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi, oportunităţi de
10
finanţare

Pe site-ul ANCS jobs al Ministerului Educaţiei Naţionale pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din mediul academic
românesc:
http://jobs.ancs.ro/

Organizaţia Inspiring Fifty a elaborat un clasament cu 50 de femei
din Europa cu rezultate remarcabile în domenii conexe tehnologiei. În acest
clasament sunt incluse, printre altele, cadre didactice, antreprenoare, femei
de afaceri cu funcţii de conducere etc.

Conferinţe,
workshopuri

13

Orizont 2020

15

Resurse
academice

17

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Link-uri utile

21
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Lista și câte o scurtă prezentare a câștigătoarelor poate fi consultată
la adresa:
http://www.inspiringfifty.com/50-inspiring-women-list-2015-eu/
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09 Date contact PECAFROM

Website-ul proiectului PECAFROM:

CUPRINS:

http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

Conferinţe,
workshopuri

10

13

Pentru informaţii privind cursurile:
formareproiectpecafrom@gmail.com

Pentru informaţii privind diseminarea:
promovareproiectpecafrom@gmail.com

Orizont 2020

15
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17

Pentru informaţii privind proiectul:
secretariatproiectpecafrom@gmail.com

Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Pentru informaţii, sugestii, propuneri privind newsletter-ul:
Link-uri utile

20

Date contact
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newsletter_pecafrom@yahoo.com
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

6

Burse, granturi,
oportunităţi de

Proiectul PECAFROM – Promovarea egalităţii de șanse în
cariera universitară și academică pentru femeile
din România POSDRU/144/6.3/S/127928

10

finanţare

Editor: Academia Română, Filiala Iași
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Tema ediţiei:
Aplicaţia Evernote

18

Data publicării: Februarie 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
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