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INVITAŢIE 
Stimaţi colegi, 

Vă invităm să participaţi la lucrările 

Simpozionului Internaţional 

ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE, CREAŢIE 

Ediţia a XIV-a 

09-10 iunie 2023 

Constanţa, Facultatea de Arte 

  

Tematicile simpozionului: 

 

■ Muzicologie, Compoziţie, Educaţie muzicală, Etnomuzicologie şi etnologie, Meloterapie, Stilistica 

interpretării în creaţia muzicală, Artele spectacolului muzical, Muzică religioasă; 

■ Teatru şi artele spectacolului, Teatrologie, Scenografie, Cinematografie, Fotografie, Media, Filmologie, 

Comunicare audiovizuală-multimedia; 

■ Arte plastice, Arte decorative, Design, Conservare şi restaurare, Artă murală, Pedagogia Artelor Plastice şi 

Decorative, Ceramică - Sticlă - Metal, Arte textile - Design textil, Modă - Design vestimentar, Scenografie şi 

Eveniment artistic, Design ambiental, Artă monumentală, Artă sacră, Istoria şi Teoria Artei. 

 

 Lucrările simpozionului se vor desfăşura în limbile română sau engleză. 

 Participarea la simpozion se poate face prin prezentarea sincronă sau înregistrată în cadrul simpozionului 

a comunicării propuse și prin trimiterea lucrării scrise. În cazul în care alegeți prezentarea înregistrată, veți primi 

pe email instrucțiuni suplimentare după acceptarea lucrării. 

  

 10 martie 2023 - termenul limită de înscriere prin completarea formularului online de pe site-ul 

simpozionului: http://icc-online.arte-ct.ro/. 

 04 mai 2023 - termenul de transmitere a lucrărilor, în formatul final, conform template-ului (numai în 

limba engleză). 

 

Taxa de participare la simpozion este de 200 RON pentru participanții din țară sau din Republica Moldova 

și 50 € pentru cei din străinătate. 

  

Publicaţia, ce va conţine contribuţiile la simpozion, va apărea cu ISSN doar online (http://icc-online.arte-ct.ro/), 

în conformitate cu uzanţele internaţionale, în luna iulie 2023, şi va fi indexată în ERIH PLUS și în Baza de Date 

Internaționale: CEEOL. 

 

Adresa de email pentru corespondenţă şi transmitere a documentelor este: simpozionicc@gmail.com. 
  

PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

• Un autor (inclusiv, coautor) va prezenta un singur articol; 

• Lucrările trimise de dumneavoastră în calitate de autor şi/sau coautor vor fi supuse procedurii de evaluare 

calitativă (peer-review); comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de selectare a lucrărilor prezentate, în 

conformitate cu tematica propusă şi cerinţele de redactare; 

• Template-ul pentru publicare poate fi descărcat de pe site-ul simpozionului: http://icc.arte-ct.ro/. 
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