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Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

Departamentul de Științele Educației  
 

în cadrul inițiativei Alege Educația! 
 

vă invită la 
 

Sesiunea națională de comunicări științifice  
pentru studenții din domeniul Științele Educației 

 
 

 

 
 

 

ediția a VI-a 
 

12 mai 2017  *  București 
 

 
 
Sesiunea de comunicări științifice se constituie drept un cadru de manifestare și 

exprimare a intereselor de studiu și de cercetare ale studenților din ciclurile licență și 
masterat, domeniul Științele Educației, în raport cu temele centrale și actuale din educație.  
 

În acest context, studenții din domeniul Științele Educației sunt invitați să reflecteze, 
să formuleze puncte de vedere, să-și structureze reflecția teoretică, dar și să învețe din 
exercițiul de elaborare a lucrărilor științifice, de construcție a inițiativelor de cercetare, de 
facilitare a dezbaterii pentru viitoare cercetări, valorificând acest spațiu de întâlnire și 
comunicare prin crearea comunității viitorilor profesioniști în domeniul educației.  

 

 
  
 

http://www.fpse.unibuc.ro/
http://alegeeducatia.ro/
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SECȚIUNI: 
 

1. Schimbare și inovare în educație – impact asupra performanțelor școlare  
 
Repere: Reforma învățământului și performanța școlară - politici educaționale, management educațional, 
calitate în educație, evaluare, curriculum 
 

2. Provocări ale noilor paradigme în educație – scenarii și soluții  
 
Repere: Noile paradigme ale educației – implicații sociale și profesionale - învățarea centrată de elev, 
învățarea pe parcursul întregii vieți, programe educaționale centrate pe rezultate, centrarea pe formarea – 
dezvoltarea competențelor (-cheie, specifice, transversale ș.a.), educatia in mass media 
 

3. Oricine poate învăța orice, oricând, oriunde sau despre educația nonformală și 
informală azi  
 
Repere: Natura și rolul educației nonformale și informale în societatea contemporană - contexte 
educaționale, antreprenoriat educațional, recunoaștere și validare competențe dobândite în contexte 
nonformale și informale, expertiza în educație nonformală și informală - standarde ocupaționale 

  
4. Educație și media 

 
Repere: Temele educaționale și reflectarea lor în mass media – presa educațională, teme recurente în 
media, discurs și interpretare în abordarea jurnalistică a educației, remodelarea comunicării publice cu 
tematică educațională 

 
COMITET ȘTIINȚIFIC: 

 
Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich, Președinte 

Prof. univ. dr. Ioan Neacșu, membru 
Lect. univ. dr. Cosmina Mironov, membru 

Lect. univ. dr. Firuța Tacea, membru 
Lect. univ. dr. Mihaela Stîngu 

Lect. univ. dr. Elena Marin 
Asist. Univ. drd. Simona Iftimescu 

 
 

PARTICIPANȚI: 
 

- studenți din ciclurile licență și masterat 
- specializări în Științele Educației 

- din toate centrele universitare din țară 
 

 
 
Condiții de redactare a lucrării:  
- titlul și rezumatul (250 cuvinte) – asociate secțiunii la care este înscrisă lucrarea  
- lucrarea: între 3 și 6 pagini, pagină format A4, margine 2,5”, font Times New Roman, corp literă titlu 
14, bold, corp literă text 12, spațiere 1,5, cu subcapitole, referințe bibliografice stil APA, menționare 
autor, coautor, coordonator (vezi Template – de pus link spre template-ul atasat mailului)  
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Review oferit de cadre didactice universitare 
 
Opțiuni de prezentare lucrare: oral/ poster/ multimedia/ video/online 
 
Date importante: 
 

21 aprilie – titlul și rezumatul lucrării, înscriere  (formular online)  
5 mai - text complet și confirmare participare (pentru prezentarea lucrării) 

 
Aspecte administrative:  
 

- Cazare – un număr limitat de locuri va fi pus la dispoziția participanților, costuri suportate în 
limita bugetului și în ordinea primirii solicitărilor 

- Transport – costuri suportate în limita bugetului și în ordinea primirii solicitărilor 
- Nu se percepe taxă de participare. 
- Lucrările cele mai valoroase (conținut, prezentare) vor fi premiate.  
- Pentru autorii din afara Bucureștiului, lucrările acceptate pot fi prezentate și prin 

intermediul unei platforme online. 
 

 
Contact și informații: conferinta@fpse.unibuc.ro  
Link către formularul de înregistrare: https://goo.gl/forms/2uVEH33FjVSlV1kC3  
Informații actualizate găsiți în curând și pe site-urile:  
www.fpse.unibuc.ro 
http://infoub.unibuc.ro/ 
Pagina de facebook a facultății de Psihologie și Științele Educației, UB  
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/131323104070326/  
http://alegeeducatia.ro/ 
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