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CALL FOR PANEL 
 
Conferinta Stiintifica Internationala Logos, Universality,  Mentality, Education,  Novelty 2012, 
se va desfasura in Iasi, in perioada 21 mai - 3 iunie si  va actiona ca un forum international 
de prezentare a ideilor inovatoare, a principalelor aspecte si a celor mai recente rezultate din 
domeniile:  
 
1. Stiinte umaniste (Filosofie, Logica, Seminotica, Etica, Estetica, Litere, Istorie si Studii 
culturale, Istoria artelor si arhitectura, Memorie culturala si patrimoniu, Patrimoniu cultural) 
2. Drept (Drept comunitar, Drept European, Drept National, Drept Penal, Stiinte Juridice) 
3. Stiinte Sociale (Psihologie, Stiintele Educatiei, Sociologie, Asistenta Sociala, Stiintele 
Comunicarii) 
4. Stiinte Economice si Administrative (Economie, Administratie, Marketing) 
5. Stiinte Politice si Studii Europene (Stiinte Politice, Relatii Internationale, Studii Europene, 
Integrare Europeana). 
 
Comitetul de organizare al Conferintei Lumen 2012 vă invită să trimiteti, pana in data de 20 
martie 2012, propunerile dumneavoastră pentru paneluri. 
 
Un panel este conceput pentru a încuraja schimbul de idei, metode, şi / sau experienţă între 
diverse persoane, oameni de ştiinţă, în jurul  unor intrebari importante referitoare la un 
subiect central (tinta). 
 
In cadrul panelului pot exista mai multe tipuri de prezentare: sesiuni de prezentare orala, 
sesiuni poster, sesiuni de prezentare virtuala. 
 
Tema abordata in cadrul unui panel poate fi adiacenta temelor centrale ale conferintei  sau 
moderatorii panelului pot propune alte teme de discutii.  
 
Ca un panel sa fie acceptat, moderatorii trebuie sa nominalizeze minim 5 participanti 
(keynote speakeri) cu prezentari orale. Numarul persoanelor inscrise  la un panel poate fi 
intre 5-12 persoane (1 moderator si maxim 11 vorbitori). 
 
Durata unui  panel poate fi de maxim 2 ore.  
 
Taxa pentru participare in cadrul panelului este aceeasi  cu taxa de participare la sesiunea 
de prezentare orala, fiind valabil inclusiv discount-ul pentru Early registration. 
 
Dacă sunteţi interesat de organizarea unui panel, in cadrul Conferintei Internationale Logos, 
Universality,  Mentality, Education,  Novelty 2012, vă rugăm să trimiteţi un e-mail cu 
propunerea Dumneavostra catre Comitetul de Organizare al Conferintei la adresa 

http://edituralumen.ro/Conference2012/?page_id=63
http://edituralumen.ro/Conference2012/?page_id=63


prlumen@gmail.com, cu mentiunea „Propunere pentru organizare Panel”. Propunerile trebui 
să includa: 

• Titlul panelului,  

• Un rezumat al temei abordate si justificarea ei, 

• Titlurile si abstractele (in limba engleza pentru participantii din strainatate si in 

limba romana si engleza pentru participantii din Romania)  lucrarilor a cel 

putin  5 keynote speakeri, 

• Numele, afilierea, adresa de e-mail si CV-ul moderatorului de panel, 

• Numele, afilierea, adresa de e-mail si CV-ul  vorbitorilor (keynote speakerilor),  

• O scurta descriere, de 10 - 15 randuri, a participantilor, 

• Tipul/tipurile de prezentare agreat/e :orala, virtuala, poster. Un panel va fi 

acceptat doar in cazul in care vor exista minim 5 participanti (keynote 

speakeri) cu prezentari orale, 

• Standardele de selectie a membrilor panelului. 

 
Abstractele lucrarilor participantilor la Panel vor fi incluse in Book of Abstract.  
 
Pentru a putea fi incluse in  Volumele Conferintei Stiintifice Internationale: Logos, 
Universality,  Mentality, Education,  Novelty 2012, lucrarile participantilor, asemeni tuturor 
celorlalte lucrari, vor trece obligatoriu  printr-un proces de peer-review realizat de catre 
membrii Comitetului Stiintific al Conferintei. 
 
 
Vă asteptăm cu propuneri pentru organizarea de paneluri! 
 
 
Comitetul de organizare 
Centrul de Cercetari Sociale si Umaniste Lumen 
 


