FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT
CALENDAR EVENIMENTE
ANUL UNIVERSITAR
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WORKSHOP "CORELAREA ÎNVĂȚĂRII CU
PIAȚA MUNCII"
15 OCTOMBRIE 2018
Reprezentanţii angajatorilor;
Cadrele didactice titulare ale Facultăţii de Ştiinţe
Economice și Drept.
- evaluarea aspectelor legate de competențele și
performanțele absolvenților Facultăţii de Ştiinţe
Economice și Drept ;
- îmbunătățirea curriculei universitare la nivel de
licență prin adaptarea acesteia la nevoile pieței
muncii.
Comitet organizare
INTERNATIONAL WORKSHOP EDEN IX
(EXPLORATORY DOMAINS OF ECONOPHYSICS.
NEWS)
“Stress and Voice in Bioeconomics and Bio-econophysics”
20 OCTOMBRIE 2018
Studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și
cercetatori din România și strainatate
– transferul de cunoștinte și bune practici;
– educație trans-, inter-, cros- și multidisciplinară;
– realizarea networkingului necesar dezvoltarii relațiilor
internaționale;
– diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU
4rd International Conference on Emerging Trends and
Approaches: Creative Thinking and Innovation in
Knowledge based Economy
09-10 NOIEMBRIE 2018
Cadre didactice si cercetatori din Romania si strainatate

Obiectivele evenimentului

Responsabili eveniment

– transferul de cunostinte si bune practici;
– realizarea networkingului necesar dezvoltarii relatiilor
internationale;
– diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Comitet organizare
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AЯFYT INTERNATIONAL WORKSHOP
ACADEMIC ЯESEARCH FOR YOUNG TEACHERS
“From References or Bibliography to Creativity or
Originality in Inter-, Trans-, Cross- and
Multidisciplinary Academic Research”
20 DECEMBRIE 2018
Studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și
cercetatori din România și strainatate
– transferul de cunoștinte și bune practici;
– educație trans-, inter-, cros- și multidisciplinară;
– realizarea networkingului necesar dezvoltării relațiilor
internaționale;
– diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU
CAMPANIE UMANITARĂ DE CRĂCIUN
22 DECEMBRIE 2018
- persoane din categorii sociale aflate în dificultate;
- studenţii voluntari ai Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Drept.
Ajutorul acordat persoanelor din categorii sociale aflate în
dificultate;
Implicarea studenţilor în acţiuni de voluntariat;
Asumarea responsabilităţii sociale de către Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Drept.
Cadre didactice din Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Drept
ZILELE PORŢILOR DESCHISE LA FACULTATEA
DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT
18 APRILIE 2019
- Elevii din liceele argeșene
- Reprezentanţii mediului socio-economic
- Reprezentanţii mass-media locală
- Studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept
- Cadrele didactice titulare ale Facultăţii de Ştiinţe
Economice și Drept

Obiectivele evenimentului

- apropierea mediului academic de toate grupurile
interesate din cadrul comunităţii locale ;
-organizarea unor intâlniri între reprezentanţii mediului
socio-economic, parteneri ai Facultăţii de Ştiinţe
Economice și Drept şi studenţi /viitorii studenţi ;
-diseminarea rezultatelor activităților didactice și de
cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice.
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
STUDENŢEŞTI “NOI PERSPECTIVE ÎN SPAŢIUL
ECONOMIC EUROPEAN”, EDIŢIA A XXII-A
19 APRILIE 2019
Elevi, studenţi şi masteranzi
-diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice studenţeşti;
-desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti.
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
STUDENŢEŞTI „EVOLUŢIA STATULUI ŞI
DREPTULUI ÎN PERIOADA POST-ADERARE”
ediția a XII-a
19 APRILIE 2019
Elevi, studenţi şi masteranzi
-diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice studenţeşti;
-desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti.
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THE INTERNATIONAL
CONFERENCE "EUROPEAN UNION'S HISTORY,
CULTURE AND CITIZENSHIP", EDIȚIA A XII-A
17-18 MAI 2019
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– transferul de cunostinte si bune practici;
– realizarea de networkingului necesar dezvoltarii
relatiilor internationale;
– diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
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