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Evenimente recente
Conferință de excepție susținută de acad. Daniel DĂIANU la FEAA
24 martie, 2016, Timișoara, România

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Economie și
de Administrare a Afacerilor şi ECREB, a organizat de curând un eveniment
de excepție susținut de către acad. Daniel Dăianu, conferința cu titlul
„România într-o Uniune sub asediu”.
Daniel Dăianu, este profesor la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, din București, membru al Academiei Române și membru în
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. De asemenea,
profesorul Dăianu a fost europarlamentar în legislatura 2007-2009, ministru
de Finanțe, între anii 1997-1998, și economist-șef al Băncii Naționale a
României, în perioada 1992-1997.
Sub semnătura lui Daniel Dăianu, au apărut, de-a lungul timpului,
numeroase volume pe tema situației economice și politice a României,
precum: Marele impas în Europa. Ce poate face România? (2015, Polirom),
Când finanța subminează economia și corodează democrația (2012, Polirom),
Capitalismul încotro? Criza economică, mersul ideilor, instituții (2009,
Polirom), Frontiere etice ale capitalismului (coord., în colab. cu Radu
Vrânceanu, 2006, Polirom) și Ce vom fi în Uniune. Pariul modernizării
României (2006, Polirom).
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Sesiune specială de Scriere Academică susținută de prof. Alexandru MINEA
la FEAA
21 martie, 2016, Timișoara, România

În data de 21 martie 2016, departamentul de cercetare al
facultăţii, ECREB, a organizat un eveniment deosebit intitulat
Special ECREB Session on Academic Writing, susţinut de către
profesorul Alexandru Minea, director al masterului de
Cercetare-Dezvoltare Internațională de la École d'Économie &
CERDI, Université d'Auvergne, Franța.
Aceste categorii de evenimente sunt dedicate în special
doctoranzilor, tinerilor cercetători, precum și tuturor cadrelor
didactice interesate.

Noutăți editoriale
De curând, domnul profesor Mihai MUTAȘCU a lansat un volum
destinat scrierii articolelor științifice, intitulat Articolul științific în economie: de
la scriere la publicare.
După cum precizează autorul, cartea se adresează în special tinerilor
cercetători, debutanți, din România, dedicați cercetării economice (ex.
masteranzi de cercetare, doctoranzi și post-doctoranzi), dar și oricăror
persoane, din mediul academic sau nu, deopotrivă. Structura cărții este
rezultatul răspunsului la o întrebare legitimă: cum să scrii și să publici un bun
articol științific în economie? Răspunsul este unul secvențial, pornind de la
ceea ce trebuie cercetat și până la faza de publicare a articolului, cu
parcurgerea tuturor ”furcilor caudine” aferente.
Volumul este disponibil la
http://www.amazon.com/Articolul-stiintific-economie-publicareRomanian/dp/1530608198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1458
316730&sr=8-1&keywords=mutascu+mihai
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Oportunități de diseminare

Departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Facultății de
Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din
Timișoara organizează
Conferința Internațională „Accounting and Auditing
Perspectives” (AAP 2016)
care se va desfășura în perioada 20-22 octombrie, 2016, la
sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din
Timișoara, România.
Pentru informații privind termenele limită și modalitatea de
redactare și trimitere a articolelor vă invităm să accesați linkul:
http://www.aapconference.ro/index.php/AAP/2016

***
INFER organizează
Workshop on Economic Growth and Sustainable
Development
care se va desfășura în perioada 9-10 septembrie, 2016,
la Universitatea Harokopio, Atena, Grecia.
Informațiile suplimentare privind termenele limită și
modalitatea de redactare și trimitere a articolelor se regăsesc la
adresa:
http://www.inferresearch.net/workshop_details.php?id=15&id_conf=96
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