COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea ‘’Aurel Vlaicu’’din Arad, Centrul de cercetare ‘’Serge Moscovici’’ si IARSICESSACHESS-CORHIS, Universitatea Paul Valéry Montpellier, Franta organizează a patra ediţie a
Conferinţei Internaţionale COMSYMBOL, la Complexul Universitar M (Micălaca, zona III), în
perioada 8 - 9 noiembrie 2018.
Deschiderea Conferinţei va avea loc în data de 8 noiembrie la ora 10,00, în Sala festivă a
Complexului.

Conferinţa are o temă de mare actualitate Believe in Technology: Mediatization of the Future
and the Future of Mediatization (« Croire en la technologie : médiatisation du futur et futur de la
médiatisation »). Eaisipropune, în principal, să evidentieze impactul schimbărilor pe care dezvoltarea
tehnologică digitală fără precedent, pe care o trăim în cadrul celei de – a patra revoluţii industriale,l e
are asupra societăţii în ansamblu (de la Facebook la inteligenţa artificială şi robotică).
In deschidere vor vorbi Rectorul Universităţii ’’Aurel Vlaicu ‘’din Arad, profesor universitar
doctor Ramona Lile şi responsabilii ştiintifici ai evenimentului. Sunt invitate să ia cuvântul şi
reprezentaţii instituţiilor care au susţinut acest eveniment: Prefectura Arad, Primaria Arad, Consiliul
Cultural Judetean.

Conferinţele plenare vor fi susţinute de directorul IARSIC- Corhis de la Universitatea Paul
Valéry, profesor universitar doctor Stefan Bratosin, co-responsabil ştiintific al conferinţei, directorul
catedrei UNESCO de Jurnalism şi media de la Universitatea din Starsbourg, Franta, profesor
universitar doctor Philippe Viallonsi, directorul Centrului media şi audiovizual CERM de la
Universitatea din Mons, Belgia, profesor universitar doctor Safar Haytham.

La eveniment vor participa cercetători din 15 ţări (Franta, Romania, Belgia, Elvetia, Spania,
Cipru, StateleUnite, Brazilia, Uganda, Nigeria, Camerun, Ungaria, Rusia, Turcia, Algeria).
Acest eveniment se înscrie în proiectul de dezvoltare a învăţământului şi cercetării la
Universitatea’’ Aurel Vlaicu’’ din Arad în parteneriat cu reţeau locală, regională şi internaţională de
actori.
Evenimentul de deschidere este deschis publicului larg.

Mai multe detalii : https://ww2.iarsic.com/en/comsymbol-

2018/programme/?fbclid=IwAR2TUlQX5PaZMTIh49bKv1ymPxKS1QGskF7OR6QVMqu
Q3yJpXggwqwqi-3U
https://www.facebook.com/1722004667911302/photos/a.1787430424702059/1787430181368750/?ty
pe=3&theater
Contact stiintific : prof. univ. dr. LaviniaBetea, e-mail : lbetea@yahoo.com

