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DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile 
doctorale şi postdoctorale în sociologie 

Procedură de informare privind evenimentele știinţifice 
 

Asigurarea unei proceduri constante de informare a personalului şcolii doctorale presupune o 
circulaţie sistematică a informaţiei cu privire la oportunităţi, activităţi de cercetare şi evenimente 
ştiinţifice relevante din domeniul sociologiei. Procedura este structurată pe două etape.  

O primă etapă este cea a culegerii informaţiilor relevante. Această etapă presupune, într-o 
primă fază identificarea surselor de informaţii semnificative şi ulterior asigurarea unui proces de 
selecţie şi structurare a informaţiei în vederea diseminării.  

Sursele principale de informaţii vor fi: 

 Secretariatul ştiinţific al facultăţii. Informaţiile vor fi obţinute atât prin comunicarea directă 
cu secretarul ştiinţific, cât şi prin extragerea informaţiei de interes din Newsletter-ul publicat 
de acesta pe site-ul facultăţii. 

 Ştiri din cercetare şi burse disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti și din 
Newsletterul Universității din București 

 Site-ul unor asociaţii profesionale şi reţele de cercetare naţionale şi internaţionale precum: 
Societatea Sociologilor din România, Asociaţia Sociologilor din România, European 
Sociological Association, International Sociological Association, ESRA, GESIS, etc. - precum şi 
comunicate, informări trimise de acestea online. 
 

Vor fi colectate informaţii cu privire la:  

 oferte de burse accesibile studenţilor şcolii doctorale; 

  conferinţe, workshop-uri, seminarii, prelegeri, şcoli de vară de interes pentru studenţii şcolii 
doctorale; 

  oportunităţi de înscriere şi participare în asociaţii profesionale şi reţele instituţionale de 
prestigiu. 



 
 

 

Asigurarea procesului de colectare, selectare, sistematizare şi redactare a informaţiilor precum 
şi diseminarea acestora este asigurată dintr-o echipă formată din doi studenţi ai şcolii doctorale sub 
coordonarea unui expert pe termen lung din cadrul proiectului. 

Într-o a doua etapă a fost stabilită şi pusă în funcţie procedura efectivă de diseminare a 
informaţiei.  

Distribuirea informaţiei este asigurată prin crearea unui grup de informare şi discuţii online 
şi transmiterea periodică unui buletin informativ succint pe acest grup. De asemenea, este 
asigurată publicarea informaţiei într-o secţiune specializă pe site-ul proiectului. 

Informaţiile care prezintă un interes deosebit sunt distribuite imediat prin metode online. 

Schemă a fluxului de informații: 
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PERSONAL AL ŞCOLII DOCTORALE 
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