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Cu privire la participarea cercetătorilor postdoc la lucrările conferinţei-dezbatere cu participare
internaţională „Egalitatea de şanse în cultura europeană”, din 24-25 iunie a.c.,
În urma întrebărilor primite din partea unor membri ai grupului-ţintă, precizăm următoarele:
1.

Prezenţa cercetătorilor postdoc la lucrările conferinţei este obligatorie, aşa cum este prevăzut în
contractele individuale de cercetare încheiate cu Academia Română. Sunt absolviţi de această
obligaţie cercetătorii postdoc aflaţi în stagiul în străinătate prevăzut în acelaşi contract.
Consiliul ştiinţific al proiectului, în reuniunea sa din 15.06.2011, a decis ca absenţele cercetătorilor
postdoc de la activităţile obligatorii ale şcolii să fie sancţionate conform procedurilor prevăzute în
contractele individuale invocate mai sus (ca neîndeplinire a criteriilor de plată a burselor).

2.

Participarea la dezbateri poate fi privită prin două aspecte:
a. Prezentarea de puncte de vedere şi intervenţii, anunţate anterior, privitoare la tema conferinţei
„Egalitate de şanse în cultura europeană”. În acest caz, cercetătorii se vor înscrie în programul
evenimentului, aşa cum solicitam în anunţul iniţial, şi vor prezenta textul intervenţiei lor (în fond, o
comunicare ştiinţifică) la finalul conferinţei.
b. Puncte de vedere, întrebări şi participare activă la dezbaterea conferinţelor prezentate de invitaţii
înscrişi în programul celor două zile ale reuniunii (24-25 iunie a.c.). Textele intervenţiilor vor fi
cuprinse în stenograma generală a dezbaterilor.

3.

Considerăm că, prin generozitatea temei conferinţei – „Egalitatea de şanse în cultura europeană” –,
se dă posibilitatea tuturor cercetătorilor să-şi expună un punct de vedere după o primă perioadă de
activitate în cadrul şcolii postdoctorale. Aceasta nu înseamnă că toţi membrii grupului-ţintă sunt
obligaţi să participe la dezbateri (potrivit punctului 2) în cadrul acestei manifestări, având în
vedere că urmează să fie organizate alte reuniuni în alte conferinţe.
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