
ACUM 2006 

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE ŞTIINŢE SOCIALE 

 

Unde suntem acum în ştiinţele sociale din România? 
 
 

Actualitate 
Cercetare 
Utilitate 

Metodologie 
 
 
 

NOTĂ: 

1. În prima zi – joi, 23 noiembrie – are loc conferinţa naţională a ASR, cu 

începere de la ora 13.00 

 

2. A doua zi – vineri, 24 noiembrie – are loc prima ediţie a colocviului 

internaţional de ştiinţe sociale ACUM, care se finalizează sâmbătă, 25 

noiembrie, la ora 13.00  

  
3.  Manifestarea va avea caracter de repetabilitate (ex: ACUM, 2007, 2008….) 
4. Speech de deschidere prof. univ. dr. Ilie Bădescu „Unde suntem azi în 
ştiinţele sociale în România?” 
 
 
5. Ce consecinţe vor avea temele propuse pentru anul viitor? 
 
 

Organizare: 

  - Intervenţiile din programul colocviului vor fi publicate într-un 

volum editat înainte de colocviu, difuzat ca atare participanţilor la colocviu. 
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  -Taxa de participare 100 RON (se asigură volumul – publicaţie ce 

conţine articolele trimise pentru colocviu şi mesele) 

 

IV. Scopul conferinţei: 

Evaluarea situaţiei actuale a sociologiei româneşti şi a implicaţiilor pe care 

cercetarea sociologică le are asupra societăţii. 

Cele  3 direcţii de cercetare sunt:  

• De implicare în societate (cele 3 secţiuni) 

• Întărirea legăturii sociolog/asistent social - comunitate 

• Relaţia sociologului  cu puterea 

Secţiuni (prezentare studii/eseuri): 

1. Bune practici în asistenţa socială 

2. Comunitate şi dezvoltare comunitară. Politici sociale, politici publice 

3. Cercetări sociale recente  

NOTĂ: 

Articolele se vor încadra într-una din cele trei secţiuni, stabilind astfel 

numărul de participanţi pe fiecare secţiune.  

Pentru mesele rotunde, nu se vor trimite materiale şi se va participa fără o 

contribuţie specială.  

Volumul care va fi editat va cuprinde lucrările Conferinţei. 

 

• Mese rotunde 

I. Vocea sociologului practician 

- profesia de sociolog ca bază pentru abordarea unei diversităţi de 

ocupaţii, cariere şi prestaţii; 

- succes stories cu profesia de sociolog - chestiuni de bună practică şi de 

etică în exercitarea profesională a sociologiei; 

- ce au de spus sociologii practicieni despre formarea profesională a sociologilor 

în facultăţile de sociologie; 
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- completări ale listei de ocupaţii şi prestaţii abordate cu profesia de sociolog; 

- studii şi cercetări de sociologie a profesiei de sociolog.  

II. Vocea asistentului social practician 

- profesia de asistent social, propoziţii legate de exercitarea profesiei în Romania 

- succes stories ale profesiei de asistent social 

- „ bune practici” şi repere etice în exercitarea profesiei de asistent social 

III. Sociologul şi Puterea 

 - condiţionări 

 - aspecte etice  

IV. Atelierul special ANETA 

- acronim pentru „Am nevoie de tine cu adevărat”; 

- se lansează oferte de colaborare, se caută parteneri; 

- de fapt, nu e un atelier cum sînt celelate, ci un fel de club; 

- sala este dotată cu un panou/flipchart pe care doritorii lipesc post-it-uri 

cu oferte; 

Atelierul se finalizează seara, cu o discuţie de club care marchează 

„reţelele” de viitori colaboratori. 

• Dispozitiv organizatoric 

- Chairman: Prof. Univ. Dr. Silviu Coposescu, Prorector Universitatea 

Transilvania Brasov 

- Co-chairman: Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, preşedintele Asociaţiei Romane de 

Sociologie 

- Prof. univ. dr Cătălin Zamfir, decanul FSAS, Universitatea Bucureşti 

- Prof. univ. dr Traian Rotariu, decanul FS, Universitatea Babeş-Bolyai 

- Prof. univ. dr Nicolae Bujdoiu, decanul FDS, Universitatea „Transilvania” 

- Director conf. univ. dr Claudiu Coman, sef catedră sociologie Universitatea 

„Transilvania” 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

NUME ŞI PRENUME: 

TITLUL LUCRĂRII: 

UNIVERSITATEA/INSTITUŢIA: 

FUNCŢIA: 

LOCALITATEA: 

NUMĂR TELEFON: 

E-MAIL: 

DORESC CAZARE: 

� HOTEL 

� CĂMINELE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA 

Acest talon se va expedia până la data de 30.10.2006 urmând ca termenul 

limită pentru predarea lucrărilor în format electronic pe CD sau transmis prin    

e-mail să fie 10.10.2006 – se va primi confirmarea recepţionării acestuia. 

Adresele de e-mail unde puteţi trimite lucrările sunt: 

 stroefanel@yahoo.com 

ada.ioana@gmail.com 

Relaţii şi comunicări la telefoanele: 

o 0744548700 – Claudiu Coman, şef catedră Sociologie 

o 0745359932 – Ada Dobrescu, asistent 

Limba oficială a colocviului este limba română şi limba engleză. Pentru lucrările trimise 

în limba română dorim si redactarea unui rezumat de max. 200 cuvinte în limba engleză. 

Caracteristicile tehnice ale materialelor ce urmează să apară în volumul conferinţei: min. 6 

pagini – max. 12 pagini; Times New Roman 12; Line Spacing 1,5 (articolul sa cuprindă titlul 

lucrării şi numele autorilor/co-autorilor). 

Contul unde se va putea depune taxa de participare este:  

CF 4317754; CONT IBAN – RO65TREZ131504601×000287 

TREZORERIA BRAŞOV cu menţiunea pentru „Colocviul Internaţional de 

Ştiinţe Sociale ACUM 2006” 
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OPŢIUNI CAZARE ARO-PALACE/UNIVERSITATEA TRANSILVANIA 

 

HOTEL ARO PALACE***(aripa veche)                       Tarif 
Loc în cameră dublă şi mic dejun                           34 Euro 
Cameră single şi mic dejun                                     52 Euro 
Garsonieră 2 pers. şi mic dejun                              90 Euro 
Dejun sau cină                                                         12 Euro 
HOTEL ARO PALACE*****(aripa nouă) 
Loc în cameră dublă şi mic dejun                          45 Euro 
Cameră single şi mic dejun                                     75 Euro 
Apartament 2 pers. şi mic dejun                            200 Euro 
Apartament prezidenţial 2 pers. şi mic dejun        500 Euro 
Dejun sau cină                                                           12 Euro 
HOTEL CAPITOL*** 

Loc în cameră dublă şi mic dejun                               24 Euro 
Cameră single şi mic dejun                                         35 Euro 
Dejun sau cină                                                             10 Euro 
HOTEL ARO SPORT* 
Loc în cameră dublă fără mic dejun                              7 Euro 
Cameră single fără mic dejun                                        10 Euro 
 Dejun sau cină                                                               8 Euro  
 
Menţiune: Preţurile includ T.V.A şi Taxă Hotelieră 
                 Preţurile includ un discount oferit universităţii. 
 
CAMPUSUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA                                                    
Camere 2-4 persoane                                                    20 Ron 


