Școala de Vară Internațională ''Migrație și Integrare''
Cluj-Napoca, Romania, Dată:13-20 iulie 2018
Organizată de Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației,
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitea Babeș-Bolyai
Obiectiv

Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației organizează Școala de Vară Internațională ‘Migrație și Integrare’
care se adresează atât studenților și persoanelor care lucrează în mediul academic sau în instituții publice
interesate de explorarea și înțelegerea legăturii dinte migrația internațională și integrare.

Activitități

-> cursuri și prelegeri despre migrație și integrare;
-> atelier de scriere academică;
-> cursuri de metode de cercetare din științele sociale, cantitative și calitative;
-> vizite pe teren în rândul comunităților de migranți din România;
-> vizite în cadrul unor instituții publice care se ocupă cu integrarea migranților de la nivel local, județean și
național;
-> prezentări ale unor cercetători și specialiști din instituții publice din domeniul migrației și integrării;
-> prezentări ale studenților referitoare la migrație și integrare.

Grupul țintă

Studenți la nivel licență, master și doctorat, dar și persoane care lucrează în mediul academic sau în instituții
publice interesate de legătura dintre migrația internațională și integrare.

Locație

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,
Universitea Babeș-Bolyai, str. Minerilor, nr. 85, Cluj-Napoca, Cluj, România

Organizatori

Anatolie Coșciug anatolie.cosciug@fspac.ro
Bogdan Radu bogdan.radu@fspac.ro
Remus Anghel anghel@fspac.ro

Parteneri

Centrul pentru Cercetare Socială, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara
Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
RoMig - The Romanian Network for Migration Studies
Centrul pentru Studiul Democrației
Centrul pentru Studii Internaționale
LADO Cluj
Inspectoratul General pentru Imigrări
Institutul Intercultural Timișoara

Număr

50

participanți
Costuri

Masa, cazarea și materialele de lucru vor fi asigurate de către organizatori.

Înregistrare

Înscrierea participanților se va face până în data de 31 mai 2018. Formularul de înregistrare este disponibil aici.

Rezultatele

4 iunie 2018

selecției
Lista finală a
participanților și
agenda

13 iunie 2018

