Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

Burse doctorale

Mogoş (Mihai) Emy-Maria
CV științific

Constanţa, judeţul Constanţa
Bucureşti
25 ani
emy.maria.mihai@gmail.com; 0723/937.362.
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Titlu teză doctorat
Listă publicații
Listă activități

Relaţiile Republicii Populare Chineze cu ţările socialiste europene sub
impactul divergenţelor sino-sovietice (1955-1972)
- Consultarea materialelor bibliografice, documentare privind
teza de doctorat.
- Documentarea, pregatirea şi redactarea materialelor ştiinţifice
(articole ştiinţifice, lucrări de specialitate)- în curs de pregatirea
unui articol despre Evenimentele din Polonia şi Ungaria
(1956).
- Activităţi de cercetare pe teren la Arhivele Naţionale Istorice
Centrale Bucureşti, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe
Bucureşti, Biblioteca Institutului de Istorie Nicolae Iorga
Bucuresti, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca
Academiei
Române
Bucureşti,
Biblioteca
Centrală
Universitară, Biblioteca Institutului de limbă şi cultură chineză
Confucius Constanţa.
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Premii și distincții

Participarea la activități conexe și științifice relevante în cadrul
domeniului personal al tezei de doctorat. Astfel, în perioada
2011 și până în prezent am participat la majoritatea activităţilor
și seminariilor din cadrul Institutului de limbă şi cultură
chineză Confucius din Constanţa. Cele mai importante din
perioada 2013-2014 sunt:
Iunie 2014 – participarea la încheierea anului universitar 20132014 al Institutului Confucius din Constanta.
Februarie 2014 – aniversarea Anului Nou Chinezesc prin
vizita Clasei Confucius la Consulatul General al Republicii
Populare Chineze din Constanța.
Decembrie 2013 – a avut loc acțiunea Tradiții de Crăciun
Iunie 2013 – încheierea anului universitar 2012-1013 –
Sarbătoarea Sinologiei – acțiune desfășurată la data de 17 iunie
2013.
Mai 2013 – Diplomă de Onoare din partea Universității din
Beijing – Institutul Confucius pentru limba și cultură chineză
pentru munca depusă în cadrul Institutului Confucius din
Constanța.
Informări lunare privind proiectul Minerva
Participarea lunară în cadrul proiectului Minerva, la Institutului
de Istorie Nicolae Iorga din București la seminariile
metodologice lunare începând cu luna iunie a.c..
Participarea lunară la întânirea individuală în cadrul proiectului
Minerva, la Institutului de Istorie Nicolae Iorga din București
începând cu luna iunie a.c..
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