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„Conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică”
Sighişoara, România
10-12 aprilie 2013
Facultatea de Administraţie şi Management Public, Academia de Studii Economice din Bucureşti, împreună cu
Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca și
Departamentul Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
anunţă selecţia participanţilor pentru Conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în
administraţie publică. Conferinţa se va desfăşura în cadrul proiectului întitulat „Creşterea calităţii programelor de
masterat în administraţie publică” şi va găzdui 20 de studenţi masteranzi şi 10 cadre didactice din partea celor
trei universităţi partenere în proiect. De asemenea, în cadrul conferinţei se va acorda pentru prima dată de la
înfiinţarea celor trei universităţi un premiu anual pentru excelenţă în învăţământul la nivel de masterat în
administraţia publică din România. De asemenea vor fi acordate premii pentru cele mai bune lucrări ale
studenților.
Care sunt beneficiile?
 vei participa la prima conferinţă a studenţilor programelor de masterat în administrație publică;
 vei asista la acordarea premiului pentru excelenţă în învăţământul la nivel de masterat în administraţia
publică din România;
 vei avea ocazia să participi cu o lucrare pentru unul dintre premiile acordate;
 vei avea ocazia să îţi exersezi abilităţile de public speaking şi să interacţionezi cu cadre didactice şi
studenţi de la alte universităţi;
 vei beneficia de transport, masă şi cazare gratuită.
Ce trebuie să faci pentru a participa la conferinţă?
 să fii student la programul de masterat Administrație și Management Public oferit de Facultatea de
Administrație și Management Public, ASE București;
 să elaborezi şi să trimiţi până la data de 30 ianuarie 2013 un abstract1 de maxim 500 de cuvinte al
lucrării2 pe care o vei prezenta la conferinţă;
 să elaborezi o lucrare (pornind de la abstractul trimis) sub coordonarea unui cadru didactic şi să o
prezinţi la conferinţă.
Abstractele lucrărilor se trimit la lauramina.ase@gmail.com . Selecţia persoanelor ce vor participa la conferinţa va avea loc în
data de 30 ianuarie 2013. Deciziile cu privire la participanţi sunt finale.
2 Lucrările prezentate la conferinţă pot aborda tematici din domeniul administraţiei publice şi din domenii conexe administraţiei
publice (economie, sociologie, ştiinţe politice etc.). Lucrarea trebuie să respecte toate normele şi rigorile ştiinţifice de elaborare
şi să cuprindă între 20-25 de pagini.
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