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Decalajul între salariile femeilor și bărbaţilor din cele mai multe ţări
dezvoltate persistă încă, în pofida unor reglementări legislative naţionale prin
care se interzice discriminarea de gen în ceea ce privește veniturile. Bărbaţii
câștigă, în medie, cu 16% mai mult decât femeile. În SUA, de exemplu, decalajul
este de 22%, în Marea Britanie de 21%, iar în Franţa și Australia de 17%1.
Studii recente2 au arătat că discrepanţele de venit sunt cele mai mari
(peste 25%) între bărbaţii căsătoriţi și femeile căsătorite, care au în îngrijire
copii. În schimb, decalajul cel mai mic (sub 2.8%) se înregistrează între femeile și
bărbaţii necăsătoriţi, precum și în rândul celor tineri. De asemenea, studiile de
impact au evidenţiat faptul că politicile antidiscriminare au un efect redus asupra
diminuării diferenţelor de venit, un impact mai mare având acele politici prin
care se promovează asigurarea la o scară mai largă a serviciilor de creștere a
copiilor și a unui timp mai mare alocat muncii la job în rândul femeilor.
În ultimul timp, o serie de rapoarte susţin introducerea cu titlu
obligatoriu a reprezentării echilibrate a femeilor și bărbaţilor în conducerea
firmelor și a companiilor. Un astfel de raport este cel al organizaţiei European
Women’s Lobby3 (EWL), care atrage atenţia că doar o reprezentare egală în
conducerea companiilor poate reduce decalajul salarial între femei și bărbaţi.
Însă, o astfel de prevedere încă nu poate fi pusă în aplicare în cadrul Uniunii
Europene, în lipsa modificărilor legislative de rigoare.
1 Solomon

W. Polachek, Equal pay legislation and the gender wage gap, http://bit.ly/1C5ePnF;
Idem;
3 http://www.womenlobby.org/?lang=en.
2
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Cu toate acestea, rămâne întrebarea dacă introducerea de cote
obligatorii privind prezenţa femeilor în conducerea firmelor ar putea avea drept
efect reducerea inegalităţilor între femei și bărbaţi. În acest sens, există date
contradictorii. Pe de o parte, este cazul Norvegiei4, considerat un succes.
Norvegia a introdus prin lege ca cel puţin 40% dintre membrii din conducerea
firmelor listate la bursă să fie femei, nerespectarea acestei reglementări fiind
drastic sancţionată (prin delistarea firmei de la bursă, de exemplu). În ciuda
scepticismului care a existat la momentul introducerii acestei reglementări (în
2003), în prezent, această prevedere, nu numai că nu mai reprezintă o temă de
dezbatere, dar ea chiar este adoptată și de firme pentru care nu există
obligativitate în acest sens.
Pe de altă parte, studii știinţifice au evidenţiat rezultate mixte, de cele
mai multe ori, negative, în ceea ce privește impactul pe care introducerea
acestor cote ar avea-o asupra egalităţii de gen. Un astfel de studiu este cel al
Ninei Smith5, care arată că, într-adevăr, printr-o asemenea reglementare, ar
crește numărul de femei în rândul celor cu funcţii de conducere, însă există
riscul ca în aceste poziţii de conducere să ajungă femei cu experienţă redusă,
ţinând cont de faptul că oferta de femei bine calificate la nivelele superioare ale
ierarhiei este foarte limitată. În același sens, studiul mai arată că pe termen
scurt, o astfel de prevedere ar avea chiar efecte negative asupra performanţei
firmei în cauză, efectele pe termen lung fiind încă imposibil de comensurat.
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Este interesant de văzut în ce măsură aceste date și rezultate vor fi
reevaluate de către Comisia Europeană și de către Parlamentul European,
fiecare dintre aceste instituţii având în pregătire un draft de strategie pentru
anul 2015 în ceea ce privește egalitatea de gen.
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Nina Smith, Gender quotas on boards of directors, http://bit.ly/1OscIAI
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Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare
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Vineri, 13 martie 2015, a avut loc examenul de absovire a programului
de formare Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – Comunicare în
limba germană, nivel iniţiere derulat la Iași în perioada 08.10-01.11. 2014.
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Sâmbătă, 21 martie 2015, a avut loc examenul de absovire a programului
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privind Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltarea afacerilor.
Programul este disponibil la adresa: www.poc.research.ro și www.fonduri-ue.ro.
Informaţii complete pot fi descărcate accesând link-ul:
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La Fondation Maison des sciences de l’homme à Paris - FMSH (Programme
Europe) și Institutul Francez din România (IFR) oferă două burse de cercetare
postdoctorale, pe durata scurtă, tinerilor cercetatori români din domeniile

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

știinţe umaniste și sociale.
Candidaturile se depun, electronic, până la data de 30 aprilie 2015.

Link-uri utile

Date contact
PECAFROM

18

Detalii privind criteriile de eligibilitate și cuantumul bursei sunt disponibile la:
http://bit.ly/19KGYak
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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),
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Atragerea de personal cu competenţe avansate din

străinătate pentru consolidarea capacităţii CD (POSCCE), Erasmus +.
Catalogul poate fi descărcat accesând link-ul:
http://bit.ly/19f4YkT
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Perioada de aplicare este: 15 m ar tie—15 mai
Perioada de desfășurare a stagiului: 1 octom br ie—1 martie
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Mai multe informaţii pot fi obţinute de la adresa:
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http://bit.ly/1HrtPka
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Programul de burse Anita Borg Systers Pass-It-On (PIO) se adr esează
femeilor cu vârsta minimă 18 ani, care lucrează sau doresc să activeze în
domeniul IT.
Valoarea gr antur ilor : într e 500$ și 1000 $.
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Scopul pr oiectelor finanţate este acela de a cr ea o r eţea de fem ei din
domeniul IT, care să ajungă să colaboreze între ele.
Deadline aplicaţii: 22 aprilie 2015.
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Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând link-ul:
http://bit.ly/MoPtLF
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Train To Move (T2M) este un pr ogr am de bur se pentr u m obilităţi, al
universităţii Uversità degli Studi di Torino (UNITO), Italia.
Prin acest proiect, se oferă burse de cercetare pentru o perioadă de 1-2 ani.
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Aplicanţii trebuie să aibă cel puţin diplomă de master și care, fie au susţinut
doctoratul în ultimii 7 ani, fie pot dovedi că în ultimii 10 ani au desfășurat activitate de cercetare pe o perioadă de cel puţin 4 ani consecutiv.
Stagiul se va desfășura la Universitatea UNITO.
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Valoarea bursei anuale: 37 500 Eur o (br ut).
Informaţii detaliate privind acest program pot fi accesate la adresa:
http://www.train2move.unito.it/login.html
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În perioada 7 - 10 mai 2015, se va or ganiza, la Iași, Confer inţa
Internaţională Humanities and Social Sciences Today. Classical and
Contemporary Issues.
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Manifestarea va avea loc la Academia Română, Filiala Iași, în cadrul
proiectului “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii
prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”.
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Tema conferinţei este structurată pe următoarele secţiuni:
•

Filosofie;

•

Psihologie, știinţe ale educaţiei, asistenţă socială;

•

Economie, teorii sociale și politice.

Aplicaţia constă în trimiterea unui abstract al lucrării și a unui scurt CV
până la data de 1 aprilie 2015.
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Lucrările integrale vor trebui apoi trimise până la data de 1 mai 2015.
Alte detalii legate de conferinţă pot fi consultate la adresa:
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http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-conference/
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EURINT 2015: Regional development and integration.
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În perioada 22 - 23 mai 2015, se va or ganiza la Iași Confer inţa
Internaţională Regional development and integration. New challenges for the
EU .
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Manifestarea este organizată de către Centrul de Studii Europene din
cadrul Universităţii “Al. I. Cuza”.
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Pot fi trimise lucrări pe următoarele teme:
8

•
•
•

Orizont 2020
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•

The EU as regional and global player
European economic governance: achievements and prospects
Economy and regional development in the EU
The European Union as a Model for Regional Integration

Aplicaţia constă în trimiterea unui abstract al lucrării până la data de
30 martie 2015.
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Alte detalii legate de conferinţă pot fi consultate la adresa:
http://cse.uaic.ro/eurint/index.htm
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47 de granturi suplimentare ERC Starting Grants
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Pe data de 5 martie, Consiliul European al Cercetării a anunţat suplimentarea cu
47 a numărului de granturi ERC Starting Grants acordate în cadrul ultimei competiţii. Astfel, rata de success a crescut la 11.5%.
Lista granturilor câștigătoar e poate fi accesată la adr esa:
http://bit.ly/1xrFcp8
O statistică privind distribuţia numărului de granturi ERS Starting Grants în
funcţie de naţionalitate și sex este prezentată în figura de mai jos:
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Au fost publicate rezultatele competiţiei ERC Consolidator
Grants 2014

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Pe data de 12 martie, Consiliul European al Cercetării a publicat lista granturilor
câștigătoare din cadrul competiţiei ERC Consolidator Grants. Au fost acordate în
total 372 de granturi, valoarea unui proiect fiind de maximum 2.75 milioane euro.
Comparativ cu 2013, rata de success a crescut de la 8.5% la 15%. De asemenea, a
crescut și numărul femeilor câștigătoare, de la 24% la 28%.

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

4

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

10

Resurse
academice

12

Lista granturilor acceptate spr e finanţar e poate fi accesată la adr esa:
http://bit.ly/1b48QGN

Printre câștigătorii ERC Consolidator Grants se află și o cercetătoare româncă
Constanţa
Vintilă-Ghiţulescu
a
obţinut doctoratul în istorie și civilizaţie la Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris. În
prezent, ea este cercetătoare la Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga“.

Pregătirea unui
articol știinţific

15

Proiectul câștigat se intitulează “Luxul,
moda și statutul social în epoca modernă
timpurie din Europa de Sud-Est”, valoarea
grantului fiind de 1.437.000 euro.

Link-uri utile

18

Cercetarea din cadrul proiectului va fi
realizată împreună cu New Europe College
Institute for Advanced Study din București și

Tema ediţiei:

Date contact
PECAFROM

20

Fundaţia Noua Europă.
Sursă foto: http://rfi.my/1xUpq0F

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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Orizont 2020

Apeluri curente Orizont 2020

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

4

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

11

Resurse
academice

12

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

bit.ly/1sZ3zqr

A fost lansat
un nou call pentru cercetare în cadrul
programului Orizont 2020
Tema este: “Lifelong learning for young adults: better policies for growth
and inclusion in Europe”.
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.
Bugetul total al call-ului este de 9 450 00 Euro.
Deadline aplicaţie: 28 mai 2015.

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

Știaţi că…?
Durata medie de obţinere a unui grant în cadrul programului Orizont 2020 este
de 8 luni?
La 5 luni de la data limită de depunere a unui proiect, solicitantul este informat
asupra rezultatelor competiţiei. În maximum 3 luni de la această dată, se
semnează contractul de finanţare.

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

Academic Phrasebank

CUPRINS:

Academic Phrasebank reprezintă o platformă online cu resurse în limba engleză privind scrierea academică (academic writing). În funcţie de secţiunea

Editorial

1

unui raport/articol de cercetare (introducere, stadiul cercetării, metodologie,

Noutăţi

3

rezultate, discuţii și concluzii), sunt prezentate exemple lingvistice (termeni,
expresii, formulări) privind exprimarea în scris a lucrărilor știinţifice elaborate

Burse, granturi,
oportunităţi de

în limba engleză.
4

Site-ul poate fi accesat la adresa:

finanţare

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

9

Resurse
academice

12

Alte resurse privind scrierea academică
La următoarea adresă poate fi găsită o listă cu link-uri către diferite platforme online, blogguri, postări cu resurse/sfaturi/sugestii privind scrierea
academică.
Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

Informaţia este în limba engleză.
Site-ul poate fi accesat la adresa:

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

http://patthomson.net/academic-writing/

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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Resurse academice

Infografic: Rolul educaţiei în emanciparea femeilor

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

9

Resurse
academice

13

Pe pagina de internet a Parlamentului European a fost publicată cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeilor o statistică privind rolul educaţiei în emanciparea femeilor în cadrul Uniunii
Europene (UE).
Conform datelor, femeile din UE au un
nivel de educaţie ridicat, depășind în majoritatea
ţărilor membre numărul bărbaţilor în ceea ce
privește obţinerea calificărilor educaţionale și
profesionale. Cu toate acestea, există încă un
decalaj între nivelul lor de educaţie și oportunităţile profesionale. Rata de ocupare este mai
mică în cazul lor, fiind de 58.5% faţă de aproape
70% în cazul bărbaţilor. De asemenea, un procent
semnificativ de femei lucrează part-time (31.9%),
în timp ce procentul corespunzător al bărbaţilor
este de 8.4%.

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20
Sursa graficelor: http://bit.ly/1BOdoLE

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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Resurse academice

Acces liber articole pe platforma Wiley

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, platforma Wiley oferă până la
Orizont 2020

9

data de 31 mai 2015 acces liber la articole, capitole de cărţi pe tema drepturilor
femeilor și a egalităţii de gen (la locul de muncă, în familie, în mass-media etc.)

Resurse
academice

14

Baza de date poate fi accesată la adresa:
http://www.wileyiwdresearch.com/

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

Link-uri utile

18

Elsevier — acces gratuit pentru cercetătorii postdoc
Platforma Elsevier oferă acces gratuit la baza de date pentru cercetăto-

Date contact
PECAFROM

rii postdoc, aflaţi în căutarea unui (nou) loc de muncă sau care se află la
sfârșitul unui proiect de cercetare.

20

Deadline aplicaţie: 30 iunie 2015
Informaţii suplimentare: http://bit.ly/1mhmAkq

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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07 Tema ediţiei:
Pregătirea unui articol știinţific (1)

Pregătirea unui manuscris în vederea publicării

CUPRINS:

într-o revistă știinţifică implică, pe lângă elaborarea proEditorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

priu-zisă a materialului, și parcurgerea unor etape, specifice activităţii de cercetare.
Vom prezenta mai jos, într-o manieră succintă, câteva dintre cele mai semnificative etape.

4

finanţare

1. Cunoașterea revistelor știinţifice din sfera tematică a manuscrisului
Înainte de a trimite un articol spre publicare la o revistă, este necesar să

Conferinţe,
workshopuri

7

fim informaţi cu privire la specificul acelei reviste. O răsfoire a ultimelor numere
din acea publicaţie, sau, cel puţin a cuprinsului lor, reprezintă un demers necesar

Orizont 2020

9

Resurse
academice

12

pentru a putea aprecia dacă materialul pregătit poate fi de interes pentru cititorii
acelei reviste.
2. Cultivarea relaţiilor de colaborare cu alţi autori în vederea redactării împreună a articolelor

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

Redactarea unui articol în colaborarea cu alţi autori nu poate fi decât
15

benefică, atât în ceea ce privește calitatea articolului, cât și ca experienţă personală. De altfel, în viaţa academică, se remarcă în timp o creștere a numărului de
colaborări între cercetători. Benjamin F. Jones, în articolul As Science Evolves,

Link-uri utile

18

How Can Science Policy?, analizează cum a evoluat în timp activitatea de
colaborare între cercetători în vederea publicării de articole comune.

Date contact
PECAFROM

20

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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Tema ediţiei:
Pregătirea unui articol știinţific (2)
Așa cum arată și graficul de mai jos, numărul articolelor cu mai mulţi
autori este din ce în ce mai mare, atât în știinţele inginerești, cât și în cele

CUPRINS:

sociale.

Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

9

Resurse
academice

12

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

16

Însă, ce este și mai interesant este faptul că articolele scrise în echipă
sunt chiar mai valoroase decât cele care au autor individual. Autorul articolului

Link-uri utile

18

citat mai sus analizează toate articolele indexate ISI din perioada 1995-2005 și
ajunge la concluzia că munca în echipă a devenit mult mai importantă.

Date contact
PECAFROM

20

Articolele scrise în colaborare au un factor de impact mult mai mare decât cele
scrise individual.

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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Tema ediţiei:
Pregătirea unui articol știinţific (3)

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

9

Așa cum se vede în tabelul de mai sus, numărul citărilor lucrărilor scrise în
echipă este aproape de 3 ori mai mare decât cel al lucrărilor cu autori unici.
3. Este recomandabil ca, înainte de a trimite un articol spre publicare la o
revistă, acesta să fi fost deja prezentat în faţa unui auditoriu de specialitate. În
acest sens, participarea la conferinţe poate fi un bun prilej de a primi feedback
asupra materialului pregătit.

Resurse
academice

12

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

17

5. Contribuţia pe care articolul o face la literatura de specialitate trebuie
evidenţiată și subliniată de către autor(i) și nu lăsat acest lucru în sarcina
referenţilor.

Link-uri utile

18

6. Este recomandabil să se ţină cont de sugestiile, comentariile referenţilor,
chiar dacă nu suntem pe deplin de acord cu ele.

Date contact
PECAFROM

20

7. În procesul de revizuire a articolului, trebuie evitate atacurile ad hominem.

4. Nu se recomandă trimiterea unui manuscris spre publicare doar în ideea de a
primi comentarii și observaţii. De asemenea, nu se trimite același articol spre
evaluare către două sau mai multe publicaţii în același timp.

Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare

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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08 Link-uri utile

Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:
http://jobs.edu.ro/

CUPRINS:

http://www.euraxess.de/portal/jobs.html
Editorial

1

Noutăţi

3

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

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:

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

9

Resurse
academice

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare:

http://jobs.ancs.ro/

12

Posturi curente vacante în administraţia publică:

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

Link-uri utile

18

Date contact
PECAFROM

20

Pe site-ul POSTURI.GOV.RO al Guvernului României pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din administraţia publică
din România:
http://posturi.gov.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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Link-uri utile

O istorie în imagini a femeilor de știinţă
Publicaţia The Guardian a publicat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeilor o

CUPRINS:

istorie în imagini a femeilor de știinţă.
Editorial

1

Noutăţi

3

Galeria poate fi accesată la adresa:
http://bit.ly/1HhUUDK

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Blogul EconAcademia
A fost lansat Blogul EconAcademia, blog al economiștilor români din
mediul academic din ţară și străinătate.

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

9

Resurse
academice

Cei 25 de membri fondatori sunt doctori în Știinţe Economice, afiliaţi
unor

universităţi

sau

instituţii

de

cercetare

și/sau

responsabile

cu

implementarea unor politici economice, atât din ţară, cât și din alte ţări ale UE,
SUA sau Canada.
Prin temele abordate — de interes pentru societatea românească,

12

platforma blogului se dorește a reprezenta o interfaţă între mediul academic,
mass-media și decidenţi politici.

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific

15

Adresa blogului este:
http://blog.econacademia.net/

Gender Gap Calculator
Link-uri utile

19

A fost conceput un calculator (disponibil la adresa: http://bit.ly/1MwRKNi),
prin care se estimează vârsta pe care utilizatorul o va avea atunci când, în ţara

Date contact
PECAFROM

20

sa, decalajele dintre femei și bărbaţi vor dispărea.
De asemenea, prin accesarea acestui instrument, se oferă date curente privind
egalitatea de gen din ţara indicată de către utilizator.

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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7
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promovareproiectpecafrom@gmail.com

Orizont 2020
Resurse
academice

9
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Pentru informaţii privind proiectul:
secretariatproiectpecafrom@gmail.com

Tema ediţiei:
Pregătirea unui
articol știinţific
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Link-uri utile
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PECAFROM
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