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Momentul (post-)pandemic a generat și generează transformări ale ființei umane și, implicit, ale 

raporturilor acesteia cu universul cultural și nu numai. De aceea, gestul conferinței de anul acesta este de a 

încerca o conștientizare a acestor modificări și de a identifica direcția pe care cultura studențească și-o 

asumă.  

Ediția de anul acesta continuă seria manifestărilor naționale din anii precedenți (sub denumirea de 

Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice), dar organizatorii doresc o deschidere culturală 

internațională și propun de aceea noua denumire – Cultural Crossroads. Evenimentul se va desfășura în 

parteneriat cu Universitatea din Ljubljana, Slovenia și își propune încurajarea activității de cercetare în 

rândul studenților, a masteranzilor și a doctoranzilor. 

Tema ediției a VII-a, Remodelling the individual – reshaping the world, oferă studenților 

șansa  construirii unei comunități dialogice care să susțină relaționarea și reciprocitatea în spiritul 

multiculturalității, în care aluviunile perioadei (post-) pandemice generează comportamente noi și momente 

de re-evaluare a structurilor culturale tradiționale.  

 

Sesiunea internațională de comunicări științifice studențești 

CULTURAL CROSSROADS.  
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Informații utile: 

 Sesiunea li se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la specializările umaniste. 

 Nu se percepe taxă de participare. 

 Organizatorii asigură, în mod gratuit, masa participanților pe toată perioada evenimentului și cazarea în 

campusul universității (în limita locurilor disponibile). 

 O selecție a lucrărilor prezentate în cadrul manifestării va fi publicată la Editura Universității Petrol-

Gaze din Ploiești, editură acreditată CNCS. 

 Pentru participanții din afara țării va fi organizată o sesiune on-line (Google Meet) în cea de-a doua zi 

a manifestării. 

  

Date importante: 

1 martie 2023 - trimiterea titlurilor și a rezumatelor de către participanţi (folosind formularul de înscriere 

atașat); email:  confluenteupg@gmail.com 

15 iunie 2023 – trimiterea lucrărilor in extenso. 
 

Lucrările vor respecta următoarele cerințe:  

- încadrarea în tematica manifestării;  

- dimensiunea: minimum 5 pagini, maximum 10 pagini; 

- formatarea conform template-ului ataşat. 



 

 
 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
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Nume:   

Prenume:  

Afiliere 

instituțională:  

 

Titlul lucrării:  

Cuvinte-cheie:   

Rezumat 

(150-200 cuvinte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

coordonator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


