ROMANIAN ASSOCIATION OF YOUNG SCHOLARS (RAYS)
SECOND EDITION OF THE

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE
September, 30th – October, 1st 2016
RIN (****) Grand Hotel
Bucharest, Romania

CALL FOR APPLICATIONS
MORE THAN 150 REGISTERED PARTICIPANTS!
st

(DEADLINE – July, 31 )

The Romanian Association of Young Scholars (RAYS) is delighted to announce the second
edition of the International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2016).
Just as in the 2015 edition attended by almost 200 participants, the aim of this conference
is to offer young scholars in Romania and abroad an opportunity to present and publish
the results of their research in a friendly, youthful environment.

SCOPE
The International Interdisciplinary Doctoral Conference welcomes contributions
on various research topics relevant to contemporary social sciences research. As such, we
invite post-doctoral researchers, young faculty staff, doctoral students and MA students
from the field of social sciences to participate with papers from the following fields of study
(and not only):















Political Science;
Contemporary/ Modern History;
Philosophy and Ethics;
Socio-Economic policies;
Finances, National or World Economy;
Public Administration;
Education and Pedagogical Studies;
Law;
Sociology;
Art and Literary Studies;
Religion;
Geography and Globalization;
Communication and Mass-Media;
International Relations and Regional Studies;
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Equal Opportunities, Gender Studies and Human Rights;
Security Studies;
EU Studies.

PUBLICATION OPPORTUNITIES &

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

The event will take place on the 30th of September and 1st of October 2016 in
Bucharest, Romania, at the RIN (****) Grand Hotel. During the closing ceremony, each of
the participants will receive a certificate of attendance issued by the Romanian
Association of Young Scholars. Moreover, the papers will be published in one of the two
journals coordinated and edited by RAYS: the Romanian Journal of Social Sciences or the
Romanian Review of Young Researchers.

VIRTUAL PARTICIPATION
A poster session is also available if you are unable to attend the conference in person.
Please explicitly mention you are interested in participating in the poster session upon
submitting your application. After receiving the e-mail notification of acceptance, you will
then submit a poster paper by September, 10th, which we will print in an A2 format and
display at the venue of the conference during the days of the event. All participants in the
poster session will receive a scanned copy of their diploma (or they may receive it by post)
and their final paper will also be published in one of the RAYS-edited journals or in the
collective volume.

REGISTRATION
Please send your abstracts by July, 31st 2016 written in English or Romanian to
internationaldoctoralconference@rays.org.ro or at office@rays.org.ro. They
must contain the name, statute and institutional affiliation of the author/authors, the title
of the paper and an abstract of 1.500 – 2.000 characters, along with 5 key-words. The
candidates whose proposals are accepted will be notified via e-mail.
The participation fee is 200 RON (50 EURO) and should be paid after receiving the
notification of acceptance. The fee includes: full participation to the conference activities,
proceedings, certificate of attendance, working materials, publication of the papers and
coffee breaks.

For more details, please visit
www.rays.org.ro/internationaldoctoralconference
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ROMANIAN ASSOCIATION OF YOUNG SCHOLARS
A DOUA EDIŢIE A

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE
30 Septembrie – 1 Octombrie 2016
RIN (****) Grand Hotel
București, România

APEL LA CONTRIBUȚII
PESTE 150 PARTICIPANȚI DEJA S-AU ÎNSCRIS!

(TERMEN LIMITĂ – 31 iulie)

Romanian Association of Young Scholars (RAYS) are plăcerea să anunțe prima ediție a
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE (IIDC 2016).
La fel ca la ediţia I din 2015 la care au participat aproape 200 de persoane, obiectivul
acestei conferințe este acela de a oferi tinerilor cercetători din România și din străinătate
oportunitatea de a prezenta și de a publica rezultatele cercetării lor într-un cadru
prietenos.

TEMATICA
Conferința INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE
încurajează contribuții pe diverse teme de cercetare din domeniului științelor sociale. Prin
urmare, invităm cercetători postdoctoranzi, asistenți universitari, doctoranzi și
masteranzi să participe cu lucrări care aparțin următoarelor domenii de cercetare:















științe politice;
istorie contemporană/modernă;
finanțe, economie națională/mondială;
administrație publică;
educație și pedagogie;
studii sociologice;
filosofie & etică;
religie;
drept;
artă și studii literare;
comunicare și mass-media;
geografie & globalizare;
relații internaționale și studii regionale;
egalitate de șanse și drepturile omului;
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studii de securitate;
studii U.E.

OPORTUNITĂȚI DE PUBLICARE &
DIPLOMĂ
Evenimentul va avea loc pe 30 septembrie -1 octombrie 2016, la RIN (****) Grand Hotel
București, iar limbile oficiale de lucru sunt engleza și româna. În cadrul festivității de
încheiere, toți participanții vor primi câte o diplomă. În plus, toate lucrările vor fi
publicate într-unul dintre jurnalele academice editate de RAYS: Romanian Journal of
Social Sciences sau Romanian Review of Young Researchers.

PARTICIPARE VIRTUALĂ
O sesiune de postere este disponibilă la acest eveniment în cazul în care nu puteți
participa personal la conferință. Vă rugăm să specificați dacă doriți să fiți incluși la
secțiunea de postere în momentul în care ne trimiteți aplicația. După ce primiți e-mail-ul
cu notificarea de acceptare, va trebui ca până pe 10 septembrie 2016 să trimiteți un poster
pe care noi îl vom printa în format A2 și îl vom afișa în timpul conferinței. Bineințeles, toți
participanții de la secțiunea de postere vor putea să își publice lucrările în jurnalele
coordonate de RAYS sau în volumul conferinței și vor putea să primească diploma de
participare printr-un serviciu de poștă sau de curierat (sau copie scanată).

ÎNSCRIERE
Vă rugăm să trimiteți propunerile dumneavoastră de participare până pe 31 iulie 2016,
redactate în limba engleză la adresa internationaldoctoralconference@rays.org.ro sau
office@rays.org.ro . Acestea trebuie să conțină numele, statutul și afilierea instituțională
a autorului/autorilor, titlul lucrării și un abstract de 1.500 – 2.000 de caractere (cel mult
1 pagină), precum și 5 cuvinte cheie. Candidații ale căror propuneri sunt acceptate vor fi
înștiințați via e-mail.
Taxa de participare este de 200 RON (50 EURO) și trebuie achitată numai după primirea
notificării de acceptare. Taxa include: participarea la lucrările conferinței, materialele
personalizate ale conferinței pentru fiecare autor, pauzele de cafea, diploma de participare
și publicarea lucrărilor în jurnalele academice sau în volumul colectiv (cu exemplarul de
autor inclus).
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați:
www.rays.org.ro/internationaldoctoralconference
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