ÎNSCRIERE CONFERINȚĂ

Pentru înscriere on-line accesați link-ul

1. Taxa de înscriere este de:
- 200 Ron pentru cetățenii români, dacă înscrierea este până în 18 noiembrie;
- 50 de EURO pentru cetățenii străini dacă înscrierea este până în 18 noiembrie;
- 250 Ron pentru cetățenii români dacă înscrierea este între 18 noiembrie și 20
noiembrie;
- 75 de EURO pentru cetățeni străini, dacă înscrierea este între 18 noiembrie și
20 noiembrie
Taxa de participare va asigura participarea la lucrarile conferintei, mapa de
conferinta , accesul la pauzele de cafea.
Pentru participarea strict doar la secțiunea postere (fără mapă de conferință)
costul înscrierii este de 100 lei/poster prezentat. Acestea vor fi editate în format A1 și
vor cuprinde minim obligatoriu obiectivul (obiectivele) cercetării, metodologia de
cercetare, rezultatele (pe scurt) și concluziile cercetării.
Taxa de publicare a lucrării se achită pentru fiecare lucrare de la momentul în
care participantul si-a exprimat dorinta publicarii, a primit răspunsul de acceptare a
lucrării până în data de 23 NOIEMBRIE şi este în cuantum de 150 RON/lucrare
publicată.
Doctoranzii sunt scutiți de plata taxei de participare, dar vor achita taxa de
publicare.

Lucrarile vor fi publicate o parte în Jurnalul BDI Social Research Reports,
detalii la https://www.researchreports.ro/ro, iar cele care nu vor fi acceptate de
board-ul revistei - într-un volum de conferință într-o editură recunoscută.
2. Cont pentru plata taxei:
RO62BPOS36010919953RON02/Bancpost Sucursala Timiș – CASCICOP, CIF 33102961,
cu mențiunea „plată conferință ASMC”
3. Condiții și termene pentru rezumat:
Rezumatele ştiinţifice vor fi trimise pe adresa de mail asmctm@yahoo.com în
limba română/limba engleză/franceză (max. 250 cuvinte, cu cuvinte-cheie).
Toţi autorii care doresc să trimită rezumatele ştiinţifice trebuie să se înregistreze
şi să plătească în prealabil taxa de participare la Conferinţă (o taxă/lucrare/mapă
conferință, indiferent de numărul de autori). Toți autorii acceptați la conferință vor
primi diplomă de participare.
Ultimul termen pentru trimiterea rezumatelor cu taxă redusă este 18 noiembrie
2018. După data de 10 taxa este conform pct.1.
4. Condiții și termene pentru lucrarea în extenso:
Lucrarea în extenso pentru volumul de conferință va fi trimisă în formatul cerut
până în data de 1 februarie 2019. Acest format îl vom afișa pe site-ul conferinței,
imediat ce va fi convenit cu editura.
Lucrarea va fi redactată în limba română sau engleză/franceză și va fi parte a
volumului de conferință.

