Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Facultatea de Arte
OVIDIUS University of Constanţa, Faculty of Arts
România, Romania

INVITAŢIE
Stimaţi colegi,
Vă invităm să participaţi la lucrările

Simpozionului Internaţional
ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE, CREAŢIE
Ediţia a XII-a

04 - 05 iun 2021
Constanţa, Facultatea de Arte
Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe mai multe secţiuni:
•
•
•

•

Muzicologie, Compoziţie, Educaţie muzicală, Etnomuzicologie şi etnologie,
Meloterapie, Stilistica interpretării în creaţia muzicală.
Teatru şi artele spectacolului, Cinematografie, Media.
Istoria şi Teoria Artei, Pictură, Grafică, Sculptură, Arte Decorative, Tendinţe în
Arta Contemporană, Comunicarea prin Artă, Design: Grafic Design, Interior
Design, Modă, Arta şi Noile Media, Arta şi Societatea, Educaţia prin Artă, Semnul
şi Simbolul în Arta Vizuală.
Studii de limbă şi literatură.

Lucrările simpozionului se vor desfăşura în limbile română sau engleză.
Participarea la simpozion se poate face prin prezentarea în cadrul simpozionului a
comunicării propuse sau prin trimiterea lucrării scrise.
21 martie 2021 - termenul de trimitere a formularului de înscriere, completat;
02 mai 2021 - termenul de transmitere a lucrărilor, în formatul final, conform
template-ului (numai în engleză).
Taxa de participare la simpozion este de 150 de Lei pentru participanții din țară
sau 50 € pentru cei din străinătate.
Publicaţia ce va conţine contribuţiile la simpozion va apărea cu ISSN (print şi online:
http://icc-online.arte-ct.ro/), în conformitate cu uzanţele internaţionale şi va fi indexată în
Bazele de Date Internationale (BDI): CEEOL.
Adresa de email pentru corespondenţă şi transmitere a documentelor este:
simpozionicc@gmail.com
Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate de participanţi.
PRECIZĂRI IMPORTANTE:
• Un singur autor (inclusiv, coautori) va prezenta cel mult două articole;
• 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/

