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Proiectul de cercetare: gen literar, unealtă, biografie
Apel la contribuții
Școala doctorală de Sociologie a Universității din București, împreună cu Colegiul Noua Europă, Journal of
Social Theory and Research, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology – Compaso și Master of
Research in Sociology vă invită joi, 5 mai 2011, la discuții pe marginea unui tip special de literatură științifică:
proiectul de cercetare.
Seminarul este destinat tinerilor cercetători în disciplinele sociale și umaniste. Întrebările de la care vom
porni sunt:
- Ce este o temă de cercetare? Ce facem pentru a găsi o temă de cercetare?
- Poate o temă de cercetare să fie plagiată sau altminteri „furată”?
- Cum construim un proiect de cercetare pentru o anumită temă?
- Care sunt trăsăturile proiectului de cercetare ca gen literar și științific?
- Cum se adaptează proiectul de cercetare la situația în care îl compunem? Ce situații necesită proiecte de
cercetare?
- Cum poate un proiect de cercetare să fie un prilej de comunicare?
- Cum se schimbă proiectul pe parcursul cercetării? Există limite ale schimbărilor posibile sau permisibile?
- Cum evaluăm calitatea proiectelor de cercetare? Care este vocabularul valorilor referitoare la un
proiect? Ce înseamnă un proiect „bun”? Dar un proiect „adecvat”, „interesant”, sau „frumos”?
La întâlnire este invitată Zsuzsa Plainer, doctorandă la Universitatea Babeș-Bolyai și bursieră la Colegiul Noua
Europă. Zuszsa Plainer va propune câteva răspunsuri la întrebările de mai sus, discutând proiectul său de cercetare
„Majority Censorship Permissive – Minority Censorship Severe? Comparing GDPP (DGPT) archive materials on
Hungarian and Romanian local newspapers-control from Oradea”.
Moderatorii discuțiilor vor fi:
- Puiu Lățea, alumnus New Europe College și profesor asociat la Universitatea din București;
- Cosima Rughiniș, alumna New Europe College și conferențiar la Universitatea din București.
Vă invităm să postați scurte comentarii pe marginea proiectului Zsuzsei Plainer, precum și răspunsuri și
discuții pe marginea întrebărilor de mai sus, sub formă de comentarii pe blogul Atelierului de cercetare socială.
Pentru orice clarificări sau nelămuriri, vă rugam să ne scrieți la adresa punct.ochit@sas.unibuc.ro, sau la
adresele:
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