4 Noiembrie
Universitatea Româno-American`
hybrid format

9.00 welcome coffee
10.00 - 11.45
Aspecte sociale I

Cercetare I

Foaie de parcurs
pentru redresarea
post-pandemie

Impactul uria[ al
investi]iilor în
cercetare

Restric]ionarea
libert`]ilor
fundamentale vs.
criza s`n`t`]ii
publice

Cercetare vs.
inovare

Comunicarea în
situa]ii de criz`,
nevoia de
credibilitate

Programe de
finan]are pentru
cercetare [i inovare
Parteneriate
transfrontaliere
pentru cercetare [i
inovare

Securitate
cibernetic` I
Noi tendin]e în
securitatea
cibernetic` perspectiv` global`
Rolul inteligen]ei
artificiale în
combaterea
amenin]`rilor
cibernetice
Infrac]ionalitatea
cibernetic` [i
societatea

Investi]iile în
cercetare aplicat`

Diploma]ie I
Drepturile omului [i
politicile privind
securitatea
Diploma]ia
modern`: de la
reactivitate la proactivitate
Securitatea
regional` vs.
securitatea global`
Diploma]ia digital`

11.45 - 12.00 coffee break
12.00 - 13.45
Aspecte sociale II

Cercetare II

Autov`t`marea în
epoca COVID-19

Priorit`]i în
cercetare

Idei pentru
construirea unei
societ`]i reziliente
post-pandemie

Cercetarea ca
baz` a
competitivit`]ii
economice

Riscurile cre[terii
inegalit`]ilor

Viitorul
tehnologiilor
digitale

Nevoia de servicii
[i sprijin din partea
comunit`]ii pentru
persoanele cu
handicap

Securitate
cibernetic` II
Creative
commons
attributions
e-Guvernan]`
Quantum
computing and
cloud computing

Cercetarea în
domeniul climei, al
energiei [i al
mobilit`]ii

Diplomatie II
Strategii de pace
într-o lume în
schimbare
Cooperarea
transfrontalier` în
situa]ii de criz`
Femei lider [i rolul
lor în diploma]ie
Inteligen]a
artificial` [i
guvernan]a nevoia de
reglementare

13.45 -15.00 official lunch
15.00 - 16.45
Aspecte sociale III

Cercetare III

Drumul lung de la
neîncredere la
încredere

Spa]iul european de
cercetare

Infrac]ionalitatea în
epoca COVID-19
Violen]a în familie [i
agresiunile sexuale
Asisten]a medical`
în închisori, aziluri [i
ad`posturile pentru
persoane f`r`
ad`post

R`spunsul cercet`rii
la provoc`rile
sociale
Tehnologii
industriale pentru
s`n`tatea [i
siguran]a oamenilor

Securitate
cibernetic` III
Infrac]iunile
cibernetice amenin]`ri globale
cu evolu]ie rapid`
Adoptarea 5G provoc`ri viitoare
Nevoia de
con[tientizare [i
educare la scar`
larg` cu privire la
securitatea
cibernetic`
Incidente cibernetice
majore [i rezultatul
lor - lec]ii care
trebuie înv`]ate

Diploma]ie III
Capacitatea de a
produce un impact
Limitele diploma]iei
Schimb`rile
tehnologice [i
guvernan]a global`
Strategii de
reducere a
inegalit`]ilor dintre
state

