Eveniment unic in Romania! „Ziua cercetatoarelor” a fost sarbatorita la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Cu aceasta ocazie a fost
decernat si premiul pentru excelenta in cercetare(GALERIE FOTO)
Vineri, 29 Martie 2013 19:30 A.P.
Vineri, 29 martie, de la ora 10.00, în Sala Senatului a avut loc "Ziua Cercetătoarelor” de la
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (Women Researchers Day).
Acest eveniment, organizat pentru prima dată într-o universitate din România, se desfășoară în
cadrul proiectului FP7 - "Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science"
(STAGES), coordonat în cadrul UAIC de prof. univ. dr. Doina Balahur.
În cadrul evenimentului au fost prezentate profilurile cercetătoarelor din cadrul Universității
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care prin realizarile obținute în cercetare, dar și didactice,
beneficiază de vizibilitate și recunoaștere la nivel european și internațional.Primele profiluri sunt
postate pe pagina proiectului STAGES: www.stages.csmcd.ro, sub forma unei baze de date
deschisă.
În cadrul acestei întâlniri a fost demarata și seria decernării premiilor anuale: "Premiul anual
acordat cercetătoarelor pentru excelența în cercetarea științifică și tehnologică" ("Women's
Annual Science and Technology Excellence Award 2012") și "Distincția anuală acordată
tinerelor cercetătoare pentru contribuțiile în cercetarea științifică și tehnologică" ("Women's
Annual Science and Technology Distinction for Young Researchers 2012").
De asemenea, va avut loc si proiecția primului film realizat în cadrul proiectului STAGES.
Filmul va prezenta unul dintre colectivele prestigioase de cercetare din cadrul UAIC, coordonat
de prof.univ.dr. Liliana Mitoseru de la Facultatea de Fizică, grupul de dielectrici,feroelectrici și
multiferoici. Acest film prezintă ,,live” excelența în cercetarea științifică de la UAIC.
În viitor se dorește realizarea unor filme de prezentare pentru aceste cercetătoarele și grupurile
lor, dezoltarea ,,Rețelei femeilor din educație și cercetare de la UAIC” (UAIC Network of
Women in Academics and Science), realizarea de studii asupra egalități de șanse publicate în
jurnale și cărți etc. Se vor organiza și activități de informare și de mentorat pentru tinerele
cercetatoare, precum și alte acțiuni menite să pună în valoare realizările profesionale și
responsabilitățile sociale ale femeilor din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

