SIMPOZION NAŢIONAL STUDENŢESC
„Student, Ştiinţă, Societate”
Secţiuni:
 Matematică – Fizică
 Informatică
 Sociologie
 Asistenţă socială
 Economie, turism, servicii
 Finanţe şi contabilitate
 Management, marketing şi
administraţie publică.
A. INFORMAŢII GENERALE
•
În cadrul fiecărei secţiuni menţionate
anterior şi păstrând aceeaşi tematică, se
acceptă lucrări elaborate de masteranzi.
•
29 aprilie 2011 – data limită pentru
expedierea datelor prevăzute în talonul de
participare, precum şi a lucrării in extenso, la
adresa de e-mail:
oanabaron@yahoo.com
•
Lucrările vor fi publicate în volum, în
format electronic (CD), cu cod ISSN.
B. CERINŢE DE REDACTARE ŞI DE
PREZENTARE A LUCRĂRII
•
Lucrările vor conţine maximum 8
pagini, şi vor fi redactate în limba română pe
format A4, la un rând. Textul va fi aliniat
„justified”, respectiv „full”. Setarea paginilor:
sus 3 cm (cu excepţia primei pagini a lucrării,
care va avea 5 cm), jos 2 cm, stânga 2 cm,
dreapta 2 cm. Lucrarea se va redacta cu font
Times New Roman, cu următoarele
specificaţii: titlul va fi scris cu TNR bold, 14

pt., centrat, sub titlu, la două rânduri se vor
scrie autorii, precizând titlul didactic al
coordonatorului lucrării şi instituţia, cu TNR
bold, 12 pt. La două rânduri sub numele
ultimului autor se va scrie rezumatul lucrării
în limba engleză, folosind font TNR 12 pt.,
italic. La două rânduri sub rezumat se scrie
textul lucrării. Titlurile capitolelor şi
subcapitolelor vor fi scrise font TNR, 12 pt.,
bold. Figurile, tabelele şi diagramele vor fi
numerotate şi inserate în text. Bibliografia va fi
plasată la sfârşitul lucrării.
•
Lucrările vor fi salvate cu extensia .doc
•
Lucrările care nu respectă instrucţiunile
de tehnoredactare şi data limită pentru
expediere nu vor fi incluse în volum.
•
Timpul alocat pentru prezentarea
fiecărei lucrări: 10-15 min.
•
Prezentarea lucrărilor se va face în
PowerPoint.
C.
INFORMAŢII
DE
NATURĂ
ORGANIZATORICĂ
Studenţii, masteranzii şi cadrele
didactice însoţitoare vor fi cazate, în limita
posibilităţilor, în Campusul Universităţii, iar
masa va fi servită, contra cost, la restaurantul
studenţesc.
D. PROGRAMUL MANIFESTĂRII
• 12 mai 2011, orele 1400 - 13 mai 2011,
orele 800 – primirea şi cazarea
participanţilor;
• 13 mai 2011:
- 900-1000 deschiderea lucrărilor;
- 1000-1400 lucrări pe secţiuni;

- 1400-1500 servirea prânzului;
- 1500-1800 lucrări pe secţiuni;
- 1900-2000 festivitatea de închidere şi
înmânarea diplomelor;
• 14 mai 2011 – Vizitarea unor obiective
culturale din judeţul Hunedoara
TALON DE PARTICIPARE
NUMELE …………………………………..
PRENUMELE ……………………………..
INSTITUŢIA ……………………………….
ADRESA ………………………………….
TELEFON, FAX ……………………………
TITLUL LUCRĂRII ……………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
SECŢIUNEA ………………………………
CADRUL DIDACTIC COORDONATOR
…………………………………………….
CADRUL DIDACTIC ÎNSOŢITOR (Dacă
este cazul) …………………………………..

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii din Petroşani vă invită să luaţi
parte la Simpozionul Naţional Studenţesc
„Student, Ştiinţă, Societate”.
Universitatea din Petroşani a suferit în
ultimele două decenii mutaţii majore de
structură şi conţinut, transformând un Institut
Tehnic într-o Universitate cu specializări şi
profiluri diverse.
Personalul academic al Universităţii
noastre este implicat în cercetarea ştiinţifică de
vârf, iar absolvenţii acesteia au devenit
specialişti valoroşi, dovedindu-şi competenţa
în ţară şi străinătate.
Prestigioasă unitate de învăţământ
superior, Universitatea din Petroşani îşi
propune să susţină eforturile ştiinţifice ale
tinerilor studenţi şi masteranzi, oferindu-le
posibilitatea de a-şi valorifica realizările prin
participarea la manifestări ştiinţifice cu
caracter naţional şi internaţional.
Din această perspectivă s-a născut şi
dezvoltat manifestarea ştiinţifică pe care o
organizăm şi în acest an, un prilej oportun
pentru studenţii şi masteranzii noştri, dar şi
pentru cei care vor veni la Universitatea din
Petroşani, de a relaţiona şi de a-şi împărtăşi
idei, cunoştinţe, experienţe şi rezultate ale
propriilor cercetări.
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Colectivul de organizare:
Prof. univ. dr. Baron Mircea
Conf. univ. dr. Dura Codruţa
Conf. univ. dr. Pârvulescu Ion
Prof. univ. dr. Kecs W. Wilhelm
Conf. univ. dr. Cucu Ioan
Conf. univ. dr. Ciocodeică Vasile
Conf. univ. dr. Isac Claudia
Conf. univ. dr. Buioca Dan
Lector univ. dr. Dumbravă Gabriela
Lector univ. dr. Dobre-Baron Oana
Lector univ. dr. Fleşer Alina
Lector univ. dr. Preda Mircea
Lector univ. dr. Dobriţoiu Maria
Lector univ. dr. Drigă Imola
Lector univ. dr. Niţă Dorina
Lector univ. dr. Monea Alin
Lector univ. dr. Csiminga Diana
Lector univ. dr. Schmidt Mihaela
Lector univ. dr. Fulger Valentin
Lector univ. drd. Cenuşe Melinda
Asist. univ. dr. Andrioni Felicia
Preparator univ. drd. Foamete Marian
Student Şerban Cristina
Student Vătămanu Cristina
Student Duck Diana
Student Bratina Natalia
Student Măcinică Ionela

Persoana de contact:
•

Lector univ. dr. Dobre-Baron Oana
Telefon: 0722553771
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