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Astazi, de la ora 10:00, in Sala Senatului, are loc "Ziua Cercetatoarelor" de la Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - Women Researchers Day. Acest eveniment, organizat pentru
prima data intr-o universitate din Romania, se desfasoara in cadrul proiectului FP7 - "Structural
Transformation to Achieve Gender Equality in Science" (STAGES), coordonat in cadrul UAIC
de prof. univ. dr. Doina Balahur. Vor fi prezentate profilurile cercetatoarelor din cadrul
Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care, prin realizarile obtinute in cercetare, dar si
didactice, beneficiaza de vizibilitate si recunoastere la nivel european si international.
Primele profiluri sunt postate pe pagina proiectului STAGES - www.stages.csmcd.ro, sub forma
unei baze de date deschisa. In cadrul acestei intalniri va demara si seria decernarii premiilor
anuale, "Premiul anual acordat cercetatoarelor pentru excelenta in cercetarea stiintifica si
tehnologica" ("Women's Annual Science and Technology Excellence Award 2012") si
"Distinctia anuala acordata tinerelor cercetatoare pentru contributiile in cercetarea stiintifica si
tehnologica" ("Women's Annual Science and Technology Distinction for Young Researchers
2012").
De asemenea, va avea loc proiectia primului film realizat in cadrul proiectului STAGES, care
prezinta unul dintre colectivele prestigioase de cercetare din cadrul UAIC, coordonat de
prof.univ.dr. Liliana Mitoseriu, de la Facultatea de Fizica, grupul de dielectrici,feroelectrici si
multiferoici. Acest film prezinta "live" excelenta in cercetarea stiintifica de la UAIC.

In viitor, se doreste realizarea unor filme de prezentare pentru aceste cercetatoarele si grupurile
lor, dezoltarea ,"Retelei femeilor din educatie si cercetare de la UAIC" (UAIC Network of
Women in Academics and Science), realizarea de studii asupra egalitatii de sanse publicate in
jurnale si carti etc. Se vor organiza si activitati de informare si de mentorat pentru tinerele
cercetatoare, precum si alte actiuni menite sa puna in valoare realizarile profesionale si
responsabilitatile sociale ale femeilor din cadrul Universitatii ,"Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.

