
 

INTERNATIONAL CONFERENCE “9 / 11: Twenty Years After”, September 30, 2021 

On Thursday, September 30, 2021, the Faculty of Political Science of the University of Bucharest (FSPUB) 
is organising, together with the Circle (Extracurricular Initiative) for International Relations, Strategic 
Studies and Counterfactual History, and with the Hans J. Morgenthau Centre, the Online International 
Conference “9 / 11: Twenty Years After”. 

The major goal of the Conference is that of exploring, fully using the academic means of Political Science 
and Strategic Studies, two main topics: 1. The immediate impact of the 9 / 11 events on the international 
arena; and 2. Consequences of the 9 / 11 terror attacks, and consequences of the reactions of the U.S. and 
of other Western powers generated by the 9/ 11 terror attacks.  

We strongly underline the main organizer has already organized, in 2011, an International Conference with 
the topic “9 / 11: Ten Years After”, so that we are now speaking about a perfectly normal and useful 
continuation of an already important institutional project.   

The Conference is going to start at 10:00 AM (local time, Romania) and will use Google Meet. The 
participants will receive, by e-mail, one or two days before, the Google Meet address of the Conference. 
For any questions and details, please send an e-mail to florin.diaconu@unibuc.ro. The language used by 
the Conference participants will be English.  

Potential participants are kindly asked to send an e-mail to the address mentioned above, presenting as early 
as possible the topic of their paper or intervention, and the estimate duration of their intervention. We 
strongly prefer individual interventions no longer then 10 minutes each.  

If a reasonable number of fully acceptable academic texts will be available at the end of the Conference, 
the organizers will publish a volume of Conference Proceedings, most probably at the University of 
Bucharest Publishing House.  

The Hans J. Morgenthau Centre will offer three awards – Political Science and / or Strategic Studies books 
– to the authors of the best three papers presented by BA, MA, or PhD students, and other two awards to 
the students with the best and most useful interventions in the debates.  

 

*** 

 

Joi, 30 septembrie 2021, Facultatea de Științe Politice a Universității din București (FSPUB) organizează, 
împreună cu Cercul de Relații Internaționale, Studii Strategice și Istorie Contrafactuală, precum și cu 
Centrul Hans J. Morgenthau, Conferința Internațională online cu tema „9 / 11: Douăzeci de ani mai târziu”.  

Scopul Conferinței este acela de a explora, cu mijloacele academice ale Științelor Politice și Studiilor 
Strategice, două arii tematice principale: 1. Impactul imediat al atacurilor teroriste dela 11 septembrie 
asupra scenei internaționale; și 2. Consecințele pe termen mediu și lung ale atacurilor teroriste dela 11 
septembrie, ca și consecințele reacției politice și militare a SUA și ale lumii occidentale la aceste atacuri. 

Precizăm aici că organizatorul principal a inițiat, în 2011, Conferința „9 / 11: 10 Years After” și, prin 
urmare, vorbim acum despre o firească și utilă preocupare pentru continuarea și aprofundarea unui proiect 
instituțional important.  



Conferința începe la orele 10:00 și se va desfășura pe Google Meet. Participanții vor primi adresa 
conferinței, pe e-mail, în ziua de 28 sau 29 septembrie a.c. Pentru orice alte informații, scrieți la 
florin.diaconu@unibuc.ro. Limba de lucru a Conferinței va fi engleza. 

Persoanele care doresc să participe la Conferință sunt rugate să scrie la adresa de e-mail de mai sus, 
precizând în timp util tema pe care doresc să intervină, precum și durata intervalului de timp de care au 
nevoie pentru a-și prezenta comunicarea scrisă sau punctele de vedere. Precizăm aici că preferăm, din 
motive lesne de înțeles, ca intervențiile individuale în discuții să nu depășească 10 minute fiecare. 

În condițiile în care se vor strânge suficiente texte academic acceptabile, organizatorii Conferinței 
intenționează să publice un volum de Conference Proceedings, cel mai probabil la Editura Universității din 
București.  

Centrul Hans J. Morgenthau va premia (cu cărți din domeniul Științelor Politice și / sau al Studiilor 
Strategice) cele mai bune comunicări prezentate de studenți din ciclurile de studii de licență, master și 
doctorat (trei premii), precum și cele mai bune și mai utile intervenții în discuții ale unor studenți (două 
premii).  

 

 


