INVITAȚIE / APEL PENTRU LUCRĂRI
SIMPOZIONUL NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DE CERCETARE TRANSDISCIPLINARĂ PE
TEME DE COGNIȚIE MUZICALĂ 2018

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, prin Centrul de Cercetare Muzicală
și Transdiciplinară în parteneriat cu Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca are deosebita
plăcere de a vă invita să participați la Simpozionul Național cu Participare Internațională de Cercetare
Transdisciplinară pe teme de Cogniție Muzicală, prima ediție, Timișoara, România, 17 aprilie 2018.
Simpozionul va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara, în 17 aprilie 2018, în sala A01.
Participarea la conferință vă oferă posibilitatea de a publica lucrările dvs. în jurnalul de cercetare „Music
Cognition” indexat BDI, http://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro sau în prima ediție a jurnalului
peer-review de cercetare transdisciplinară MUSiQ https://ccmtmusiq.weebly.com al Centrului de
Cercetare Muzicală și Transdiciplinară FMT-UVT, publicat prin editura MediaMusica Cluj-Napooca
(Academia de Muzică „Gh. Dima”) clasificată în categoria B.
Limbile de comunicare ale simpozionului sunt engleza și româna.
Invitatul principal este Distinguished Professor of Research Verner Bingman de la Bowling Green State
University din Ohio, SUA.
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, studenților cu
activități de cercetare din învăţământul universitar și altor specialiști cum ar fi cercetători în științele
cognitive sau asociate, cu activitate în domenii transdisciplinare relaționate cu profilul simpozionului.

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 2 aprilie 2018
Pentru înregistrarea participării cu lucrări și alte detalii, vă rugăm să accesați site-ul dedicat
simpozionului la https://mcsym.weebly.com/.

MC SYM 2018

INVITATION / CALL FOR PAPERS
2018 TRANSDISCIPLINARY RESEARCH NATIONAL SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
IN MUSIC COGNITION

West University of Timisoara (UVT) through the Music & Theater Faculty (FMT) and the Music &
Transdisciplinary Research Center (CCMT) in partnership with "Gh. Dima" Music Academy (AMGD) from
Cluj-Napoca extends a warm invitation for participation to the 1st National Music Cognition
Transdisciplinary Research Symposium with International Participation.
The symposium will take place at the West University of Timisoara on April 17, 2018, A01 Hall.
Participants have the opportunity to publish their papers in either the Music Cognition Research Journal
indexed BDI http://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro, or the first edition of the peer-reviewed
transdisciplinary research journal MUSiQ https://ccmtmusiq.weebly.com through the Music &
Transdisciplinary Research Center (FMT/UVT), published by MediaMusica Publishing (“Gheorghe Dima”
Music Academy, Cluj-Napoca) classified in the B category.
The official languages of the symposium are English and Romanian.
The special guest and keynote speaker is Distinguished Professor of Research Verner Bingman from
Bowling Green State University, Ohio, USA.
The symposium welcomes faculty from all levels of the educational system, student researchers from
the undergraduate, graduate and post-graduate levels and all other specialists such as researchers in the
cognitive sciences or with activity in transdisciplinary fields related to music cognition.

REGISTRATION IS DUE BY APRIL 2, 2018
For registration and other inquiries, please visit the symposium website at https://mcsym.weebly.com/.
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