
Institut für Romanistik
JP Schwerpunkt Rumänistik

Call for Abstracts
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Între 3 și 6 Martie 2022 invităm doctoranzi și studenți la toate nivelurile (Licență, Masterat), 
la cel de al doilea Colocviu Internațional Studențesc de Românistică, pentru a face un schimb
de idei despre lucrările lor în curs de elaborare. Toate domeniile de cercetare sunt binevenite:
cultură, literatură, lingvistică, istorie, politică, religie, științe sociale etc. a căror tematică e 
legată de România, Republica Moldova și celelalte regiuni românofone.

Elementul neobișnuit al acestei ediții este focusarea pe metodologie. Scopul colocviului este 
de a crea cadrul pentru un schimb de idei și reflecții cu privire la metodologia proiectelor 
actuale de cercetare din românistică. Ne gândim, printre altele, la colectarea datelor, metode 
de analiză, etica cercetării și gestionarea datelor de cercetare. Așteptăm lucrări care să 
prezinte provocările tematice, încercările de a găsi o soluție precum și bunele practici în 
cercetare. 

Vă încurajăm să ne prezentați modul în care abordați proiectele voastre și dilemele apărute 
pe parcursul lucrului, urmând ca acestea să fie discutate împreună cu ceilalți participanți la 
colocviu. Ne concentrăm mai puțin pe prezentarea unor rezultate finale, cât pe lucrările în 
curs de redactare, transparentizând procesul de lucru pentru a învăța unul de celălalt. 

Colocviul oferă un spațiu pentru o cooperare rodnică în cercetările noastre din domeniul 
românisticii. Dorim să lucrăm de la egal la egal, cu toleranță pentru greșeli.

Pe lângă cele două zile de program cu comunicări studențești și ateliere, vor avea loc și 
evenimente de socializare și Keynotes.

 

Call for Abstracts (prezentări ale lucrărilor în curs de elaborare):

Vă rugăm să trimiteți rezumate pentru comunicări focusate pe metodologie. Timpul alocat 
unei comunicări va fi de maximum 15 minute, fiecare comunicare fiind urmată de o discuție 
30 de minute. 

Rezumatele vor avea maximum 300 de cuvinte (fără bibliografie) și vor fi însoțite de un CV 
scurt (max. 100 de cuvinte). Prezentările pot avea ca temă:

 coerența dintre subiectul cercetării și metoda aleasă
 tehnici de lucru, cum ar fi metodele (eventual inovative) de colectare sau prelucrare a 

datelor
 etica cercetării 
 transferul științific

https://colocviu.uni-jena.de/


 și multe altele

Rezumatele pot fi redactate în limba engleză, română sau germană, limba respectivă fiind 
identică cu limba comunicării.

Call for Workshops:

Vă invităm și la trimiterea unor rezumate pentru ateliere participative cu durată de 45 sau 90 
de minute. Scopul atelierelor este de a prezenta metode de colectare și interpretare a datelor,
aspecte legate de gestionarea datelor de cercetare (cantitative, calitative, vizuale...), 
experiențele făcute cu munca în echipă, sugestii pentru îmbunătățirea lucrului în echipă. 

Invităm participanții la ateliere să elaboreze împreună pentru proiectele personale strategii 
de diseminare și de transferare în practică a datelor științifice. Această listă de propuneri nu 
este completă. Este important ca persoana care propune un atelier să aibă expertiză și 
încredere în abordarea respectivă și să dorească să-și împărtășească experiența cu ceilalți. 

Rezumatul atelierului trebuie să fie legat de subiectul colocviului și să înfățișeze modul în 
care participanții vor fi implicați în discuții. Propunerea va avea maximum 300 de cuvinte 
(fără bibliografie) și va fi însoțită de un CV scurt (max. 100 de cuvinte)

Atelierele pot avea ca temă:

 tehnici de lucru, cum ar fi metodele (inovative) de colectare sau prelucrare a datelor
 etica cercetării 
 forme de a lucru în echipă, de ex. grupuri de redactare sau tandemuri pentru analiză
 diseminare și transfer științific
 gestionarea sustenabilă a datelor de cercetare
 și multe altele

Propunerile pentru ateliere pot fi redactate în limba engleză, română sau germană, limba 
respectivă fiind și limba atelierului.

 
Puteți aplica atât pentru un atelier cât și pentru o comunicare.

Date importante:

 Termenul limită pentru predarea rezumatelor pentru prezentări sau/și ateliere: 
16.01.2022 prin https://cloud.uni-jena.de/apps/forms/c6wjnXtfD5AJs3HY .

 Confirmarea acceptării sau refuz: cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie 2022
 Termen pentru înregistrarea participanților (inclusiv a celor care nu susțin comunicări 

sau ateliere) 1.03.2022 prin: 
https://cloud.uni-jena.de/apps/forms/jqfNiHKR5FwbxGLA.

Informații suplimentare și contact:

Site web: colocviu.uni-jena.de Email: colocviu@uni-jena.de

Instagram: @rostudiescolloq  Facebook: @International-Student-Colloquium-2022

Twitter: @ROStudiesColloq
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