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Evenimente recente
Conferința Diaspora și prietenii săi
Workshop-ul exploratoriu Cultură, drept și dezvoltare economică
25-28 aprilie, 2016, Timișoara, România
Sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Unitatea Executivă
pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(UEFISCDI) și Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice au organizat cea de-a patra ediție a
conferinței Diaspora în Cercetarea Științifică și Învățământul Superior din
România.
Workshop-ul exploratoriu pe tema Cultură, drept și dezvoltare
economică, organizat în cadrul conferinței și desfășurat în perioada 26-27
aprilie 2016, a fost găzduit de către Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor. Acesta a reunit 40 de participanți de la prestigioase
universități sau instituții din Europa și din țară.
În cadrul workshop-ului exploratoriu, au fost prezentate lucrări de
înaltă calitate științifică, ce abordau teme din domeniile economic și juridic.
Totodată au fost dezbătute trei aspecte susceptibile să contribuie la evoluția
viitoare a cercetării științifice din țară, și anume: Experiența profesională din
mediul academic din străinătate, Rolul diasporei în dezvoltarea mediului
academic din România și Dezbaterea Națională pentru Educație și
Cercetare.
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Curs „Metode de cercetare în business.
Inițiere în R”
susținut de Mihai CALCIU la FEAA
14-15 aprilie, 2016, Timișoara, România

În perioada 14-15 aprilie 2016, în cadrul East-European
Center for Research in Economics and Business (ECREB), s-a
desfășurat cursul Metode de cercetare în business. Inițiere în R,
susţinut de către Maître de conférence habilité Mihai CALCIU,
Université Lille 1 - Sciences et Technologies (Franța).
În cadrul cursului, au fost discutate aspecte privind
analiza statistică a datelor prin intermediului limbajului de
programare R. R permite modelarea liniară și non-liniară a
datelor, analiza seriilor de timp precum și aplicarea diverselor
teste statistice. Pentru mai multe informații, vă invităm să
accesați link-ul: https://www.r-project.org/about.html.

Posibilități de finanțare

De curând a fost lansată competiția pentru programele de cooperare
bilaterală România – Comunitatea Valonă-Belgia
PNCDI III - P3: Cooperare europeană și internațională - Subprogramul 3.1.

Bilateral/multilateral, Proiecte de Mobilități
Pentru mai multe informații vă invităm să consultați link-ul
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4483/Pachet-de-informatii--Competitiecooperare-bilaterala-Romania-Comunitatea-Valona-Belgia.html
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Oportunități de diseminare

EconomiX, unitatea de cercetare a CNRS-Université Paris
Ouest Nanterre La Défense și humanOrg, institutul de cercetare al
Université de Mons organizează
2nd International Conference on Corporate Bankruptcy
care se va desfășura în 14 octombrie 2016, la Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, Nanterre, Franța.
Pentru informații privind termenele limită și modalitatea de
redactare și trimitere a articolelor vă invităm să accesați linkul:
https://inomics.com/2nd-international-conference-corporatebankruptcynanterre?utm_source=courses_newsletter&utm_medium=email&utm
_campaign=Thursday+Alert&inomics_uid=dDNWZ1dqWWpvbVp5QV
duVDhjSjlfUzk3bmhwR2haY05DeGp5RDNzWXhfWTk0MjAx

***
European Banking Center (EBC) al Tilburg University în
colaborare cu Centre for Economic Policy Research (CEPR) al
Lancaster University și Luxembourg School of Finance
organizează
8th European Banking Center Network Conference
care se va desfășura în perioada 27-28 octombrie 2016, la
Tilburg University, Tilburg, Olanda.
Informațiile suplimentare privind termenele limită și
modalitatea de redactare și trimitere a articolelor se regăsesc la
adresa:
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-researchgroups/ebc/events/show/item-european-banking-center-networkconference/
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