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Școala de vară
“Aging: Interdisciplinary Approaches for an Active & Healthy Elderliness”
16-20 septembrie 2013, București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Universitatea din București organizează
prima ediție a școlii de vară “Aging: Interdisciplinary Approaches for an Active & Healthy
Elderliness” în perioada 16-20 septembrie 2013, în București.
Școala de vară va oferi posibilitatea de a înțelege procesul îmbătrânirii și provocările acestuia
dintr-o perspectivă multidisciplinară, cu accent pe abordarea domeniului sociologiei îmbătrânirii,
precum și a asistenței sociale a persoanelor vârstnice. Participanții vor putea discuta și lucra
îndeaproape cu specialiști din domeniul academic, din administrația publică sau sectorul
neguvernamental, care le vor pregăti prezentări, dezbateri, vizite de teren, acoperind diferite teme
ale domeniului îmbătrânirii din perspectivă socială, sociologică, demografică, economică etc.
Limbile de lucru vor fi engleza și româna (cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional este
obligatorie).
Școala de vară se va bucura de prezența profesorului Stephen J. Cutler - cadru didactic al
Universității Vermont, SUA, specialist recunoscut în domeniul sociologiei îmbătrânirii.
Sunt invitați să participe studenți și masteranzi interesați de domeniul vizat de școala de vară.
Participarea este gratuită, în limita celor 30 de locuri disponibile. Costurile de cazare si
transport pentru o eventuală deplasare la școala de vară nu sunt acoperite de organizatori.
Studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială au oportunitatea de a-și echivala stagiul de
practică semestrial prin participarea la această școală de vară.
În vederea înscrierii la școala de vară vă rugăm să ne transmiteți formularul de înscriere
completat, însoțit de un CV, până cel târziu 25 august 2013 (inclusiv), la adresa de mail
summerschool.aging@gmail.com
Rezultatele selecției vor fi anunțate până cel târziu 29 august 2013. Pentru informatii
suplimentare despre școala de vară, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail:
summerschool.aging@gmail.com

