Conferinţa „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din
România - Diaspora şi prietenii săi” 2016
PROGRAM
Workshop Românii în diaspora și diaspora în România: asemănări și deosebiri
în cariera științifică
Mansarda Facultății de Arte (str. Oituz nr. 4, Timișoara)
Marţi, 26 aprilie 2016

10:00: Cuvânt de binevenit din partea coordonatorilor
10:30 –12:30
Masă rotundă
Ideologia cercetării și politica cercetării (aspecte comparative) (1) – moderatoare Silvia
Marton
Masa rotundă își propune să analizeze raporturile dintre principalele cuvinte cheie ce
caracterizează dezvoltarea instituțiilor de cercetare și universitare din ultimele două secole:
educație morală – gândire critică – excelență – inovație.
„Inovația” fiind noul cuvânt-motor în cercetare și aparent consensual, ce mai rămâne din
gândirea critică? Se opune inovația excelenței? Ce înseamnă inovația? Care este scopul ei? În
beneficiul cui? Cum se racordează științele umaniste și cele reale la noile principii din
cercetare (inovație, competitivitate)? Cum pot afecta eventualele discrepanțe viitorul
cercetării din aceste domenii? În ce măsură dezideratul ca cercetătorii să desfășoare
proiecte cu relevanță socială stimulează sau obstrucționează excelența, gândirea critică,
cercetarea fundamentală?
Vor interveni:
Ștefania Costache, University of Groningen
Ovidiu Cristea, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române
Dan Lazea, Universitatea din București
Cristian Nae, Universitatea de Arte George Enescu, Iași
Tinca Prunea, Universitatea din București
Andrei Ruckenstein, Boston University
prânz: 12:30 – 14:30
14:30-17:00
Masă rotundă
Ideologia cercetării și politica cercetării (aspecte comparative) (2) – moderatoare Ștefania
Costache
Câteva din întrebările care vor anima dezbaterea:
În contextul actual al globalizării, mai există distincția între „diasporă” și „naționali”?

Cetățenia și naționalitatea contează în multe domenii: așa este oare și în cercetare? Mai
există „insule” cu adevărat? Sau suntem membri ai unei comunități de cercetare globale?
Care sunt factorii care stimulează sau împiedică mobilitatea în cercetare și în ce măsură sunt
instituționalizați prin politicile de cercetare? Influențează mobilitatea scopul cercetării sau
implementarea noilor principii din cercetare? (Cum) poate mobilitatea să reducă diferențele
de productivitate academică dintre sistemele naționale de cercetare?
Vor interveni:
Ștefan Colceriu, Universitatea din București
Ionuț Epurescu-Pascovici, Colegiul Noua Europă
Ovidiu Olar, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române
Caterina Preda, Universitatea din București
Iolanda Vasile, Centrul de Studii Sociale, Coimbra (Portugalia) și Universitatea de Vest,
Timișoara
Anca Vasiliu, Université Paris-Sorbonne
19:00 eveniment de networking și cină
Miercuri, 27 aprilie 2016

09:30 –10:45
Masă rotundă
Cercetarea științifică de excelență: rezultatele proiectelor de studii avansate (1) –
moderatoare: Silvia Marton
Masa rotundă invită participanții să prezinte proiecte de cercetare de succes (în cadrul
românesc și internațional). Intervențiile vor insista asupra ipotezelor de cercetare, asupra
elementelor de originalitate, dar și asupra dimensiunii instituționale a proiectelor și asupra
perspectivelor instituționale și științifice.
Vor interveni:
Tamara Cărăuș, Colegiul Noua Europă
Ștefan Colceriu, Universitatea din București
Camelia Crăciun, Universitatea din București
Dana Diminescu, École d’ingénieur Telecom ParisTech
Ionuț Epurescu-Pascovici, Colegiul Noua Europă
pauză de cafea 10:45-11:15
11:15–12:30
Masă rotundă
Cercetarea științifică de excelență: rezultatele proiectelor de studii avansate (2) –
moderatoare: Silvia Marton
Vor interveni:
Eugen Gheorghiu, Centrul Internațional de Biodinamică, București
Bogdan Cristian Iacob, Colegiul Noua Europă
Caterina Preda, Universitatea din București

Tinca Prunea, Universitatea din București
Anca Vasiliu, Université Paris-Sorbonne
prânz: 12:30 – 14:30
14:30-15.30
Dezbatere privind Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare: tematici
prioritare – moderatoare: Ștefania Costache
Dezbaterea invită toți participanții să își prezinte reflecțiile în jurul următoarelor teme, sub
forma unei discuții libere:
Colaborarea între mediul academic și de cercetare și mediul privat
Misiunea și funcțiile instituțiilor de învățământ superior
Transferul rezultatelor cercetării la nivelul politicilor publice și al practicii în domeniu
Predictibilitate, stabilitate și prestigiu profesional în dezvoltarea carierei
Etica, imparțialitatea și rigoarea științifică în cercetare
pauză de cafea 15:30-16:00
16:00-17:00
Dezbatere privind Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare: concluzii și
propuneri concrete – moderatoare: Silvia Marton
Dezbaterea își propune să tragă concluziile discuțiilor din cadrul meselor rotunde precedente
și să identifice prioritățile pentru cercetare în România: toți participanții sunt invitați să
intervină
Strategia Națională de Cercetare este publicată la adresa
http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-2014-2020/strategia-cdi-2020_proiect-hg.pdf
19:00 eveniment de networking și cină
Complexul Studentesc - Restaurant Universitar, Aleea FC Ripesnia Nr.3

