Oportunități de diseminare
iseminare a
rezultatelor cercetării științifice
ÎN ACEST NUMĂR
VOM PREZENTA O
SERIE DE
EVENIMENTE
ȘTIINȚIFICE CARE

Aprilie 2014
Nr. 4
East-European
European Center for Research in Economics and Business (ECREB)
(ECREB
vă supune atenţiei câteva evenimente științifice din diverse domenii de
interes (finanțe, bănci,
ănci, contabilitate, management,
management econometrie).

VIZEAZĂ
CERCETAREA
ŞTIINłIFICĂ ÎN
ECONOMIE ŞI

Current Economic Trends in Emerging and
Developing Countries

ADMINISTRAREA
AFACERILOR.

12-14 iunie, 2014, Timișoara,
oara, România

Descriere: East-European
European Center for Research in Economics and Business
(ECREB), Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor și Fundația
Oeconomica Timisiensis organizează TIMTED 2014,, conferinţă adresată tuturor
persoanelor interesate de domeniul economiei, cadre didactice și profesioniști
deopotrivă.
deopotrivă Scopul conferinței este de a oferi tuturor participanților
participan
un mediu
științific de înaltă calitate, facilitând întâlnirile și schimbul de idei și opinii.
Totodată, conferința încurajează cercetarea interdisciplinară,
interdiscipl
prin care temele
economice
economi sunt corelate cu alte domenii sociale,, precum psihologie, politică,
sociologie etc.
Deadline: 17 mai 2014 (Full paper)
Fee: 100 EURO (50 EURO pentru doctoranzi)
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Accounting and Auditing Perspectives
16-18 octombrie, 2014, Timișoara, România
Descriere: Departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Facultății de Economie
și de Administrare a Afacerilor (Universitatea de Vest din Timișoara) organizează
această conferință cu menirea de a crea o legătură între cercetare și practică în
domeniul contabilității și auditului, precum și de a construi un forum de discuții pe
teme de interes atât pentru mediul academic cât și pentru practicieni. Autorii pot
trimite contribuții teoretice și empirice în domeniile: raportare financiară, audit și
guvernanța corporativă, contabilitate și control de gestiune, contabilitatea sectorului
public, contabilitate versus fiscalitate, sisteme de informații contabile, provocări ale
profesiei contabile.
Deadline: 15 iulie 2014 (Full paper)
Fee: 60 EURO (270 RON)

International Conference
Regional Sustainable Development – Through
Competitiveness, Innovation And Human Capital
2-3 iunie, 2014, Satu Mare, România

Descriere: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad în parteneriat cu
Academia Română și Institutul de Prognoză Economică, Universitatea Naţională de
Studii Politice şi Administrative și Universitatea Hyperion din București organizează
o conferință internațională care se axează pe dezvoltarea regională sustenabilă, şi în
special pe următoarele domenii:
• Tendințe și proiecții în ocuparea forței de muncă la nivel regional;
• Inovare și dezvoltare regională durabilă;
• Politici și strategii privind stimularea competitivității regionale;
• Impactul politicilor financiare, contabile și fiscale asupra dezvoltării
regionale.
Deadline: 10 mai 2014 (Abstract)
Fee: 40 EURO (150 RON)
Mai multe detalii la adresa web: http://www.uvvg.ro/ecconfsm2014/
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MsM 4th Annual Research Conference
Global Business, Emerging Markets and Human Rights:
Old Concerns or Fresh Hopes?
5-6 septembrie, 2014, Maastricht, Olanda
Descriere: Maastricht University organizează o conferință
conferin
pe teme
interdisciplinare: relația
r ția între drepturile omului și companiile multinaționale
(trenduri, politici, drept internațional),
internațional), antreprenoriat social versus antreprenoriat
public în dezvoltarea globală,
globală inegalitate, schimbările climatice,
climatice dezvoltarea și
inovarea ecologică în antreprenoriat.
Deadline: 30 iunie 2014 (Full Paper)
Fee: no registration fee
Mai multe detalii la adresa web: http://www.msm.nl/About-MsM/Newshttp://www.msm.nl/About
Events/Events/4th
Events/Events/4th-annual-research-conference#.U14jG6JWqNE
conference#.U14jG6JWqNE

Conference on Econometric Methods for
Banking and Finance
12-13
13 septembrie, 2014, Lisabona, Portugalia
Descriere: Banca Portugaliei organizează această conferință
conferin
dedicată
mecanismelor de funcționare
func
a piețelor
țelor și instituțiilor, complexității instrumentelor
financiare, precum și provocărilor cărora trebuie să le facă faţă băncile centrale.
Câteva dintre temele abordate sunt: econometrie,
econometrie finanțe, macro și
microeconomie, cu un accent deosebit pe probleme de modelare și previziune.
Deadline: 15 iunie 2014 (Full Paper)
Fee: no registration fee
Mai
multe
detalii
la
adresa
web:
http://www.bportugal.pt/enUS/EstudosEconomicos/Conferencias/Pages/2014EconometricMethods.aspx
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