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Dragi studenţi, 
 
Departamentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative 
şi ale Comunicării, Universitatea “Babeş-Bolyai”, vă invită să trimiteţi propuneri de articole pentru 
Conferinţa Naţională Studenţească de Comunicare, ediţia I, 24-25 mai 2013, Cluj-Napoca.  
 
Conferinţa Naţională Studenţească de Comunicare este o iniţiativă nouă care îşi propune să sprijine 
studenţii în demersul acestora de a realiza cercetări teoretice şi empirice de valoare. Conferinţa este un 
eveniment la care sunt invitaţi studenţi de la nivel licenţă, masterat sau doctorat, indiferent de specializare şi 
linie de studiu, să îşi prezinte cercetările în domeniul comunicării, relaţiilor publice, publicităţii sau mass-
media. Scopul conferinţei este acela de a crea un cadru specializat de cunoaştere în care schimbul de 
informaţii în domeniul comunicării este valorificat.  
 
Informaţii despre conferinţă: 
 
Conferinţa va avea loc în perioada 24-25 Mai 2013, orele 10.00-14.00. Locaţia conferinţei este Facultatea 
de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România, 
sala 101. 
 
Lucrările pot fi scrise atât în limba română, cât şi în limba engleză. Abstractul lucrării va fi scris în limba 
engleză.  
 
Lucrările pot fi scrise în următoarele domenii: relaţii publice, comunicare mediatică, publicitate, comunicare 
politică, organizaţională, interpersonală sau în orice subdomeniu al comunicării.  
 
Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe secţiuni. Acestea pot fi realizate atât individual, cât şi în echipe. 
Lucrările propuse spre prezentare (prezentari de maxim 15 minute) în conferinţa naţională vor fi 
selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători. 
 
Cele mai bune lucrări vor fi premiate şi ulterior publicate. 
 
Studenţii din universităţi din afara oraşului Cluj-Napoca pot participa prin video-conferinţă.  
 
Nu se percepe taxă de participare. 
 
 



 
 
Informaţii despre trimiterea lucrărilor: 
 
Cei interesaţi să participe sunt invitaţi să trimită un rezumat de 600-800 de cuvinte (inclusiv o selecţie din 
lista bibliografică) si un CV pe adresa de email: cnsc@fspac.ro. 
 
Rezumatul poate fi scris atât în limba română, cât şi în limba engleză. 
 
Termenul limita pentru trimiterea rezumatului este 18 mai 2013. Comunicarea rezultatelor selecţiei se 
va face până la data de 20 mai 2013.  
 
Programul conferinţei, panelurile şi alte detalii administrative vor fi comunicate participanţilor după 
procesul de selecţie sau vor putea fi consultate pe pagina de internet a conferintei. 
 
Dorim să vă mulţumim în avans pentru contribuţia Dumneavoastră ştiinţifică şi vă rugăm să diseminaţi în 
continuare această invitaţie la conferinţă. 
 
Comitetul de organizare: 
 
Asist. univ. dr. Anişoara Pavelea  
Lect. univ. dr. Ioana Iancu 
Asist. cerc. drd. Lorina Culic 
 
 
Comitetul de selecţie a lucrărilor: 
 
Conf. univ. dr. Ioan Hosu – director DCRPP 
Prof. univ. dr. Călin Rus 
Prof. univ. dr. Delia Bălaş (Balaban) 
Lect. univ. dr. Ioana Iancu 
Lect. univ. dr. Cristian Radu 
Lect. univ. dr. Mihai Deac 
Lect. univ. dr. Veronica Ilieş 
Lect. univ. dr. Mirela Abrudan 
Lect. univ. dr. Veronica Câmpian 
Lect. univ. dr. Magor Kadar 
Asist. univ. dr. Anişoara Pavelea 
 


