
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE PROGRAMATE ÎN ANUL 2013 

 

Masă rotundă: „Discriminarea în relațiile de muncă” (20 ianuarie 2013) 

Organizator: Facultatea de Drept, Științe Administrative şi Sociologie 

 

 

Sesiunea ştiințifică a Societății de Ştiințe Filologice din România, filiala 

Constanța: „Tendințe in didactica transdisciplinarității” (22 februarie 2013) 

Organizator: Societatea de Științe Filologice din România - filiala Constanța, 

Centrul de cercetare Metacogniție și transdisciplinaritate, Facultatea de 

Psihologie și Stiințele Educației, Inspectoratul Județean Constanța și MEN 

 

 

Zilele Asistenței Sociale din Constanța şi Sesiunea de comunicări ştiințifice 

studențeşti (martie 2013) 

Pe teme de interes din domeniul Asistenței sociale (participă studenții tuturor 

specializărilor).  

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației, Departamentul de 

Psihologie şi Asistență Socială; parteneri - Colegiul Național al Asistenților Sociali 

din România, Direcția Generală pentru Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Constanța.  

 

 

Masă rotundă „Viitor, competență, performață în educație fizică și sport” (1 

martie 2013) 

Ediția a doua, organizată de studenții masteranzi, Facultatea de Educație fizică și 

Sport.  

 

 

Conferința internatională „Antreprenoriatul social. Realități legislative. 

Perspective” (1 martie 2013) 



Organizator: Facultatea de Drept, Științe Administrative şi Sociologie, în 

parteneriat cu Facultatea de Management și Administrație Publică - Academia de 

Studii Economice București.  

 

 

Săptămâna francofoniei  (11 - 17 martie 2013) 

Organizator: Facultatea de Litere 

 

 

Masă Rotundă : „Promovarea învățământului universitar în domeniul ingineriei” 

(29 martie 2013) 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă organizează  o întâlnire 

cu cadrele de conducere din liceele municipiului şi județului Constanța, în vederea 

promovării ofertei educaționale a FIMIM şi Universității „Ovidius” din Constanța.  

 

 

Olimpiada studenților economiști (martie – aprilie 2013) 

Facultatea de Ştiințe Economice organizează o nouă ediție a Olimpiadei 

studenților economiști pe următoarele secțiuni: Economie și dezvoltare durabilă; 

Marketing ; Finanțe și instituții financiare ; Cibernetică, statistică și informatică 

economică.  

 

 

Concurs  studențesc de proiecte de afaceri (martie – aprilie 2013) 

Organizator: Facultatea de Ştiințe Economice 

 

 

Conferința națională: „Profesia de consilier juridic:actualitate și tendințe” 

(aprilie 2013)  

Organizator: Facultatea de Drept, Științe Administrative şi Sociologie, Ordinul  

consilierilor juridici din România, Liga consilierilor juridici din Constanța.  

 

 



„Evoluții instituționale şi comportamente politice în Europa Centrală şi de Est 

după 1989” (aprilie 2013) 

Organizator: Facultatea de Istorie şi Ştiințe Politice 

Scop şi obiective: Conferința îşi propune ca, prin intermediul comunicărilor 

prezentate, să realizeze o analiză ştiințifică a evoluțiilor politice şi instituționale 

din statele Europei Centrale şi de Est după prăbuşirea regimurilor comuniste în 

1989. Un rol deosebit, în acest context, îl au analizele asupra evoluțiilor sistemelor 

de partide, sistemelor electorale, precum şi abordările comparative asupra 

procesului de tranziție şi consolidare democratică desfăşurat în aceste state. 

 

 

A XXIII-a Sesiune de Comunicări Științifice a Cadrelor Didactice și Studenților 

Facultății de Medicină (aprilie 2013) 

Organizator: Facultatea de Medicină 

 

 

Workshop: „Ziua pământului” (22 aprilie 2013) 

Link-ul paginii manifestării: http://snsa.univ-ovidius.ro 

 

 

„Modernizarea lecției de educație fizică și sport - perspective actuale” (26 aprilie 

2013) 

Sesiune științifică studențească (a doua ediție), Facultatea de Educație fizică și 

Sport 

 

 

Sesiunea de comunicări știintifice pentru viitorii studenți economiști (aprilie – 

mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Ştiințe Economice 

 

 

Masă rotundă: „Materiale reciclabile folosite la construcția căilor de 

comunicații” (aprilie – mai 2013) 



Organizatori: Facultatea de Construcții  

 

 

Sesiune de comunicări ştiințifice studențeşti (mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației, Departamentul de 

Psihologie şi Asistență Socială; Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic 

 

 

Conferința națională cu participare internațională : „OMUL - o perpetuă 

provocare” (mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației, Departamentul de 

Psihologie şi Asistență Socială; Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic.  

 

 

Workshop exploratoriu: „Education: principles, techniques, typologies” (mai 

2013) 

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației, Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic.  

 

 

Ziua libertății presei (3 mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Litere 

 

 

Sesiunea de comunicări științifice a studenților (9 mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Drept, Științe Administrative şi Sociologie, cu ocazia 

Zilei Europei  

 

 

Workshop for Young Researchers in Mathematics (WYRM3), ediția a treia (9 – 

10 mai 2013) 



Organizatori: Facultatea de Matematică și Informatică, conf.dr. Costel Costara, 

lect. dr. Denis Ibadula, cerc. dr. Cristian Enache 

 

 

Sesiunea de comunicări ştiințifice ale studenților, masteranzilor şi doctoranzilor 

(9 – 10 mai 2013) 

Organizator : Facultatea de Litere 

Sesiunea de comunicări științifice se desfășoară pe următoarele secțiuni :  

1. Limba şi literatura română: Text: organizare, argumentare, interpretare 

Perioada: 9 mai -10 mai 2013 

Organizatori: Conf.univ.dr. Mihaela Fulea, conf.univ.dr. Lăcrămioara Berechet, 

lect. univ. dr. Alina Buzatu,  lect.univ.dr Veronica Nedelcu, conf.univ.dr. Angelo 

Mitchievici, lect. univ.dr. Cosmin Căprioară. 

2. Limba şi literatura engleză: Teorie şi practică: limba, literatura şi cultura în 

spațiul de expresie engleză (Theory into Practice: Language, Literature and 

Culture in the English-Speaking World) 

Perioada: 9 mai -10 mai 2013 

Organizatori: Lect.univ.dr. Nicoleta Stanca, asist.univ.dr. Nicoleta Sava, drd. 

Adelina Vartolomei, drd. Costin Oancea. 

3. Limba şi literatura franceză: Limbă şi discurs 

Perioada: 9 mai-10 mai 2013 

Organizatori: Conf.univ.dr. Miculescu Sergiu 

4. Ştiințele comunicării: Istoria presei/ Noi tendințe în mass-media 

Perioada: 9 mai-10 mai 2013 

Istoria presei 

Organizatori: Conf.univ.dr. Aurelia Lăpușan, lect. univ.dr. Raluca Petre, asist. 

univ.dr. Mariana Tocea, asist. univ. drd. Monixa Coroiu. 

Noi tendințe în mass-media 

Organizatori: Conf.univ.dr. Ana Maria Munteanu, Conf.univ.dr. Aurelia Lăpuşan, 

Asist.univ.dr. Mariana Tocia, Asist.univ.drd. Monixa Coroiu 

 

 



Congresul internațional „Metacogniție și transdisciplinaritate” (16 – 18 mai 

2013) 

Organizatori: Facultatea de Litere 

 

 

Conferința Centrului de cercetare „Studiile românești în context internațional” 

(17 – 18 mai 2013) 

Organizatori: Facultatea de Litere, Conf. univ. dr. Marina Cap-Bun, conf. univ. dr. 

Daniela Hanțiu 

 

 

Conferința Internatională „Probleme actuale ale economiei globale” ( The 

International Conference “Present Issues of Global Economy”) (mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Ştiințe Economice 

 

 

BNR – Ziua porților deschise pentru studenții economiști (mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Ştiințe Economice, în parteneriat cu Banca Națională a 

României 

 

 

Masă rotundă: „Democrația participativă în România. Analiza stadiului 

descentralizarii politice” (22 mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Drept, Științe Administrative şi Sociologie  

 

 

Workshop: „Noutăți în managementul pregătirii echipelor școlare” (24 mai 

2013) 

Organizator: Facultatea de Educație fizică și Sport 

 

 

Workshopul „New trends in petrochemical engineering”(24 – 25 mai 2013)   

Organizator: Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului 



Workshopul „New trends in petrochemical engineering” are ca scop reunirea 

cercetatirilor din mediul academic si industria petrochimica si petroliera in scopul 

cunoasterii activitatilor de cercetare si dezvoltare la nivel national si international 

in acest domeniu. Acesta va fi un dialog deschis si un schimb direct de idei cu 

privire stadiul cercetarilor si a provocarilor de viitor in acest domeniu.   

The "New trends in petrochemical engineering" workshop of the University 

„Ovidius”  has as main goal bringing together famous researchers from academia 

and industry, so that participants have the opportunity to know more about 

research activities on national and international level. It will be an open dialogue 

and a direct exchange of ideas regarding the research challenges. 

WORKSHOP SCIENTIFIC FIELDS 

The main areas covered by sections of the workshop  are: 

1. PETROLEUM AND GAS ENGINEERING FIELDS, 

2. PETROLEUM REFINERY, 

3. PETROCHEMICAL DESIGN, 

4. ENVIRONMENTAL REHABILITATION IN PETROLEUM AND PETROCHEMICAL 

INDUSTRY, 

5. SYSTEM CONTROL, APPLIED INFORMATICS AND COMPUTER ENGINEERING 

6. MANAGEMENT AND MARKETING. 

 

ORGANISING COMITTEE 

President: Gabriela STANCIU, ROMANIA 

Executiv Chairmen:Claudia KONCSAG, ROMANIA 

The organization of the symposium is assured with the support 

of all the university staff and collaborators, represented by: 

Irina NITA, Timur CHIS, Corina TEODORESCU, Claudia Irina KONCSAG, Anca 

DUMITRU, Ancaelena Eliza STERPU 

 

 

„The Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies of the 

Romanian Association for Baltic and Nordic Studies” (24 – 26 mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Istorie şi Ştiințe Politice, în parteneriat cu Asociația 

Română  de Studii Baltice şi Nordice 



Scop şi obiective: The conference continues and develops a project that the 

Romanian Association for Baltic and Nordic Studies initiated in 2010, aiming at 

investigating, comparing and describing the relations, encounters, intersections, 

confluences, mutual influences and/or parallels between the Nordic and Baltic 

Sea areas, on the one hand, and the Black Sea region, on the other hand. The 

project was structured in annual international conferences usually taking place in 

late May. 

The conference will address themes such as: 

• The empire-building, region-building, national/nationalist, cultural 

construction discourses present in these regions  

• The historic development of these regional initiatives and/or organizations 

and the relations between them  

• Political, cultural and diplomatic relations between Baltic and/or Nordic 

states, on the one hand, and the Black Sea countries, on the other hand  

• The relations between the EU integration and different Baltic, North and 

Black Sea regional structures  

• Education and leadership in the context of regionalization in the Baltic Sea 

and Black Sea areas  

* Education and leadership: between tradition, challenges and perspectives  

* Educational projects: bridges between the Baltic Sea and Black Sea areas 

• Linguistic unity and diversity in Scandinavia and the Baltic states  

• Nordic and Baltic identity through cultural diversity  

• Water protection in the Baltic Sea and the Black Sea Region and the role of 

agriculture  

• Inter- and intra-regional comparisons  

Website: http://www.arsbn.ro/conference-2013.htm  

 

 

Conferinta științifică international „Perspective în educație fizică și sport” (24 – 

25 mai 2013) 

Organizator: Facultatea de Educație fizică și Sport 

Link-ul paginii manifestării: http://fefs.univ-ovidius.ro/conferinta  

 



 

Sesiune de comunicări ştiințifice studențeşti: TEHNONAV Junior 2013 (25 – 29 

mai 2013) 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă organizează o nouă 

ediție a sesiunii de comunicări științifice studențești în scopul afirmării creativității 

studenților, precum și pentru cooptarea studenților în activitatea de cercetare. 

 

 

Ziua studentului străin (27 mai 2013) 

Organizatori: Facultatea de Litere, lect.univ.dr. Cristina Dafinoiu, lect.univ.dr. 

Neriman Hasan, asist.univ.dr. Laura Pascale. 

 

 

Ziua limbii și culturii italiene (27  - 29 mai 2013) 

Organizatori: Facultatea de Litere, lect.univ.dr. Marinela Vrămuleț, lect.univ.dr. 

Daniela Crăciun, lect. Antonio Balistreri. 

 

 

Sesiunea de Comunicări Ştiințifice TEHNONAV 2013  ( 30mai – 2 aprilie 2013) 

Organizată de Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, acțiunea 

are drept scop afirmarea FIMIM pe plan național şi internațional.  

 

 

Workshopul „Challenges in food chemistry” (31 mai -1 iunie 2013) 

Organizator :  Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului 

SCOPUL principal al workshop-ului este acela de a asigura transferul de know-how 

şi de a permite participanților să interacționeze, să îşi consolideze relațiile deja 

create şi să se antreneze în schimburi de opinii şi de experiență in domeniul 

chimiei alimentare 

Principalele OBIECTIVE ale workshop-ului sunt: 

• Workshopul îşi propune să aducă laolaltă profesionişti, oameni de ştiință şi 

tehnologi de cercetare cu preocupări în domeniul chimiei alimentare, oferind 



posibilitatea de a se putea împărtăşi experiența lor şi a promova dezvoltarea de 

noi idei.  

• Promovarea comunicării între cercetătorii implicați în studiul şi 

îmunătățirea calității alimentelor; 

• Aducerea conceptului de chimia alimentului la un nivel superior celui 

existent; 

• Promovarea formării chimiştilor tineri; 

• Dezvoltarea abilitatilor multidisciplinare cadrelor didactice pt a transforma 

instruirea cognitiva in realizarea actiunilor: stimularea creativitatii, educarea 

gandirii stiintifice si a lucrului in echipa, dezvoltarea abilitatilor de comunicare si a 

spiritului de competitie in cercetarea stiintifica din domeniul chimiei.  

• Realizarea unui dialog activ între studenți, doctoranzi şi masteranzi din 

diferite domenii ale cercetării cum sunt: geografie, geologie, ecologie, chimie, 

biologie, sociologie şi ştiințele economice.  

• Workshopul va oferi companiilor posibilitatea de a prezenta echipamentul 

lor, produsele şi serviciile în zona de expoziție. 

 

 

Conferință Internațională, ediția a V-a: „De la Cunoaştere la Intervenție în 

Psihologie” (31 mai - 2 iunie 2013) 

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației ; partener - Asociația 

ARCIP Constanța 

Observații/ Rezultate: Volumul Conferinței (cu ISBN) 

 

 

Workshop „Pumping installations: Quality and Energetic Efficiency” (mai 2013) 

Organizatori: GRUNDFOS România în colaborare cu Facultatea de Construcții 

 

 

The Third International Workshop „Theory and Practice in Civil Engineering” 

(mai - iunie 2013) 

Organizatori: Facultatea de Construcții 

 



 

Masă Rotundă : „Integrarea tinerilor absolvenți în procesul de producție” – (7 

iunie 2013) 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă organizează o întâlnire 

cu cadrele de conducere şi specialişti din întreprinderi, din municipiul şi județul 

Constanța în vederea adaptării programelor analitice la cerințele mediului de 

afaceri. 

 

 

Conferința națională cu participare internațională: „Consilierea şcolară între 

provocări şi paradigme” (iunie 2013) 

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației ; partener - Centrul 

Județean de Resurse şi Asistență Educațională 

Observații/ Rezultate: Volumul Conferinței (cu ISBN) 

 

 

„Profesionalizarea cadrelor didactice din învățământul primar” (iunie 2013)  

Organizator: Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației, Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic ; partener - Inspectoratul Şcolar Județean  

 

 

Expoziție şi conferințe cu ocazia zilei naționale a Portugaliei  (iunie 2013) 

Organizator: Facultatea de Litere, lect.univ.dr. António Ferro, asist.univ.drd. Crina 

Voinea. 

 

 

Congresul internațional „Multilingvism și comunicare interculturală în 

Dobrogea. Relațiile româno-turco-tătare” (19 – 21 iunie 2013)  

Organizator: Facultatea de Litere, conf. univ. dr. Mihaela Fulea, conf. univ. dr. 

Nistor Bardu, lect. univ. dr. Veronica Nedelcu, lect. univ. dr. Neriman Hasan 

 

 



„Experimental and Theoretical Methods in Algebra, Geometry and Topology” 

(20 – 25 iunie 2013) 

Locație: Mangalia, România 

Scopul și obiectivele manifestării: Această conferință internațională la care și-au 

anunțat participarea peste 50 de matematicieni de top de la cele mai prestigioase 

universități și institute de cercetare din Statele Unite, Canada, Japonia, Australia, 

Mexic, UK, Italia, Germania, Belgia, Franța, Ungaria, Grecia, Republica Cehă, 

Olanda și România este organizată de Facultatea de Matematică și Informatică a 

Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Institutul de Matematică 

„Simion Stoilow” al Academiei Române și Societatea de științe matematice, filiala 

Constanța. Conferința este organizată în cinstea celei de-a 60-a aniversări a doi 

dintre matematicienii români de top: prof.univ.dr. Alexandru Dimca 

(Universitatea Nice-Antipolis, Franța) și prof.univ.dr. Ștefan Papadima (Institutul 

de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române). 

Organizatori: Marian Aprodu (IMAR, București, România), Wladimir Boskoff 

(Universitatea „Ovidius” din Constanța), Viviana Ene (Universitatea „Ovidius” din 

Constanța), Denis Ibadula (Universitatea „Ovidius” din Constanța), Anca Macinic 

(IMAR, București, România), Nicolae Manolache  (IMAR, București, România); 

Comitetul local de organizare: Viviana Ene (Universitatea „Ovidius” din 

Constanța), Denis Ibadula (Universitatea „Ovidius” din Constanta) - persoana de 

contact; 

Comitetul științific: Dan Burghelea (USA), Octav Cornea (Canada), Ezra Miller 

(USA), Andras Nemethi (Hungary), Claude Sabbah (France), Bernd Sturmfels 

(USA), Alexandru Suciu (USA), Wim Veys (Belgium) 

Link-ul paginii manifestării: 

http://math.univ-ovidius.ro/Conference/ETMAGT60/index.htm  

 

 

1st INTERNATIONAL U.O.C. – B.EN.A. conference „The sustainability of 

pharmaceutical, medical and ecological education and research – SPHAMEER - 

2013” (20 – 23 iunie 2013) 

Organizatori: Ovidius University of Constanța, Romania, Balkan Environmental 

Association - B.EN.A., International Center of Pharmaceutical and Medical 



Education and Research – PHAMED, International Centre for Ecological 

Management of Wetlands and Protection Areas, International Research 

Secretariate for Southeastern Europe (ISSE), Municipality of Constanța, Romania, 

Natural Sciences Museum Complex - Dolphinarium of Constanța, Romania 

TOPICS: 

- Pharmaceutical Sciences and new pharmaceutical resources 

- Public Health and Environmental Medicine - Food safety 

- Environmental and Public Awareness 

- Environmental Pollution (air - water - soil) 

- Sustainable Development: Agriculture, Energy, Economy, Education and Training 

- Marine environment - Coastal zone management - Tourism 

Link-ul paginii manifestării: http://snsa.univ-ovidius.ro 

 

 

Transpunerea metodologiei de asigurare a calității pentru învățământul 

masteral internaționalizat în metodologia națională de evaluare externă și 

acreditare (26 – 29 iunie 2013) 

Proiectul POSDRU ASIGMA (Asigurarea Calității în Învățământul Masteral 

Internaționalizat, Contract POSDRU/86/1.2/S/59367)   

Organizator: Facultatea de Litere, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu 

 

 

Cursuri de vară: „Limba şi civilizația portugheză” ( 1 – 21 iulie 2013) 

Organizator: Facultatea de Litere, lect.univ.dr. António Ferro, asist. univ. drd. 

Crina Voinea 

 

 

14th International Balkan Workshop on Applied Physics ( 5 – 7 iulie 2913)  

Organizator: Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului 

Fizica aplicata isi are originea in adevarurile fundamentale si conceptele de baza 

ale stiintelor fizice, fiind concentrata pe utilitatea practica a acestor principii 

stiintifice in dispozitive si sisteme. Aceasta intrunire se adreseaza unei game largi 

de subiecte de granita in cercetarea fizicii aplicate si ingineresti, cuprinzand de la 



articole despre materiale fundamentale la modele de dispozitive si provocari 

tehnologice ori de realizare. 

Applied physics is rooted in the fundamental truths and basic concepts of the 

physical sciences, being concerned with the utilization of these scientific 

principles in practical devices and systems. This workshop will address a wide 

range of topics of frontier research in applied physics and engineering, ranging 

from fundamental materials issues to device designs and technological or 

manufacturing challenges. 

 

 

A XX-a Ediție a Cursurilor Internaționale de Vară de Limbă, Cultură şi Civilizație 

Românească ( 8 – 28 iulie 2013) 

Organizator: Facultatea de Litere, conf. univ. dr. Mihaela Fulea, lect. univ.dr. Alina 

Buzatu, lect. univ.dr. Ileana Jitaru,  lect.univ. dr. Lucia Opreanu 

 

 

CLIF Séminaire de Didactique Universitaire: La polysémie dans tous les états (29 

august – 3 septembrie 2013) 

Organizatori: Serviciile Culturale Franceze de pe lângă Ambasada Franței la 

Bucureşti şi ACLIF Constanța; Prof.univ.dr. Elena Comes, conf.univ.dr. Florica 

Hrubaru, conf.univ.dr. Mioara Codleanu, conf.univ.dr. Sandina Vasile 

 

 

Sesiunea anuală de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților (13 – 

14 septembrie 2013) 

Link-ul paginii manifestării: http://snsa.univ-ovidius.ro 

 

 

Prima conferință națională a Asociației pentru Dialog Intercultural şi Studii 

Istorice „Intermarium” (septembrie 2013) 

Organizator: Facultatea de Istorie şi Ştiințe Politice, în parteneriat cu  Asociația 

pentru Dialog Intercultural si Studii Istorice "Intermarium" 



Scop şi obiective: Conferința îşi propune să analizeze principalele evoluții istorice 

din spațiul cuprins între Marea Baltică şi Marea Neagră, în special în secolul XX, să 

faciliteze şi să stimuleze schimbul de idei între specialişti ai istoriei acestei zone, 

caracterizată printr-o extrem de mare complexitate şi printr-o dinamică a 

schimbării, în plan politic, social, demografic, teritorial, fără precedent în istoria 

continentului european. 

 

 

Workshop: „Ziua Mării Negre” (31 octombrie 2013) 

Link-ul paginii manifestării: http://snsa.univ-ovidius.ro 

 

 


