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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 
Investește în oameni! 
Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății 
bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de interventie: 1.2 „Calitate în învățământul superior” 
Titlu proiect: Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și 
documentare – EduFor Competence! 
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193 
 
A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de 
licență a cursurilor facultative „Știința informării și documentării în cultura digitală” și 
„Teoria și practica editării”. 
 

 

Conceptul de organizare al sesiunii de comunicări științifice 

 „Cultura informației, pilon în educație și cercetare” 
 

Sesiunea de comunicări științifice se va desfășura în cadrul activității A4. Dezvoltarea 
de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licență a cursurilor 
facultative „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica 
editării”. 

 
Sesiunea de comunicări științifice va fi organizată după finalizarea de către studenții 

din grupul țintă a cursului „Știința informării și documentării în cultura digitală”, desfășurat 
în Universitatea POLITEHNICA din București.  Maxim 10% dintre studenţii care au participat 
şi finalizat cursul mai sus menţionat ( max. 13 studenți), cu cele mai bune rezultate, în urma 
evaluării lucrărilor, vor beneficia de premii în valoare de 500 lei/student. Evaluarea va fi 
realizată de o comisie cumpusă din cadre didactice universitare, membrii ai echipei de 
management/implementare a proiectului și alți membrii desemnați de către UPB. 

 
Evenimentul îşi propune să încurajeze studenţii din domeniul ingineriei să desfăşoare 

activităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv interdisciplinară, să-şi însuşească rigorile şi 
principiile şi să-şi perfecţioneze abilităţile de comunicare. 

 

CALENDAR ACTIVITĂȚI: 

Nr. 
crt. 

Activitate Perioada Experți Rezultat 

1 Stabilirea tematicii sesiunii 
de comunicări științifice 

2-6 februarie 2015 EI Listă cu tematica sesiunii de 
comunicare 

2 Stabilirea datei și a locației  EM +EI 19 martie 2015, Biblioteca 
Centrală UPB 

3 Elaborarea și postarea 
anunțului de informare cu 
privire la organizarea 
sesiunii de comunicări 

2-6 februarie 2015 EM + EI Anunț de informare cu privire la 
organizarea sesiunii de 
comunicări științifice 
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științifice 
4 Elaborarea metodologiei 

de acordare a premiilor 
9-13 februarie 
2015 

EM+EI Metodologie de acordare a 
primiilor participanţilor la 
sesiunile de comunicări ştiinţifice 

5 Stabilirea formatului 
lucrării 

9-13 februarie 
2015 

EI Formatul lucrării pentru 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

6 Primirea lucrărilor pe 
suport hârtie 

19 februarie - 15 
martie 2015 

EI  

7 Evaluarea lucrărilor și 
afișarea rezultatelor 
preliminare 

16 martie comisia Rezultate preliminare 

8 Primirea contestațiilor, 
soluționarea și afișarea 
rezultatelor  

17 martie 2015 comisia  

9 Primirea lucrărilor în 
format PPT 

18 martie 2015 EI  

10 Desfășurarea 
evenimentului şi ulterior 
depunerea contestaţiilor 

19 martie 2015 EI+EM  

11 Afișarea rezultatelor finale 23 martie 2015  Rezultate finale 

 
1. Stabilirea tematicii sesiunii de comunicare.  

Lucrările ce vor intra în concurs vor aborda subiecte stabilite de către membrii 
comisiei din domeniul culturii informaţiei. Lucrările pot fi teoretice, prezentând 
rezultate ale unei cercetării proprii originale sau rezultate ale unor studii 
bibliografice complexe bazate pe o bibliografie extinsă.  

 
2. Stabilirea datei și a locației. 

Sesiunea va avea loc în data de 19 martie 2015 în sala E3.29 din Biblioteca Centrală a 
Universității POLITEHNICA din București. 

 
3. Elaborarea și postarea anunțului de informare cu privire la organizarea sesiunii de 

comunicări științifice. 
În elaborarea anunțului se va avea în vedere informarea publicului țintă cu privire la 
cele mai importante aspecte organizatorice: 
-data și locația în care se va desfășura sesiunea; 
-tematica sesiunii; 
-calendarul evenimentului; 
-informații cu privire la  înscrierea candidaților și transmiterea lucrărilor. 

Anunțul va fi postat pe site-ul proiectului (http://www.eduforcompetence.upb.ro), 
pe site-ul beneficiarului, Universitatea POLITEHNICA din București (www.upb.ro ) și 
pe site-ul Partenerului 1, Universitatea din București (www.unibuc.ro ). 

 
4. Elaborarea metodologiei de acordare a premiilor. 

În elaborarea metodologiei vor fi menționate criteriile de eligibilitate ale studenților 
pentru a participa la sesiune, precum și criteriile de selecționare a celor mai bune   
lucrări. Comisia de evaluare va examina lucrările depuse în funcţie de mai multe 

http://www.eduforcompetence.upb.ro/
http://www.upb.ro/
http://www.unibuc.ro/
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criterii. Fiecare criteriu va avea un punctaj, care se va totaliza ȋn punctajul 
final/lucrare. 
 

5. Stabilirea formatului lucrării. 
Se va elabora şi publica pe site-ul proiectului formatul lucrării pentru a putea participa la 
sesiunea de comunicări ştiinţifice ce va fi organizată la nivelul proiectului. 
 

6. Primirea lucrărilor pe suport hârtie. 
Studenții vor trimite lucrările pe suport hârtie la sediul proiectului sau pe adresa de 
e-mail a proiectului www.eduforcompetence.upb.ro. 
 

7. Evaluarea lucrărilor și afișarea rezultatelor preliminare. 
Comisia va evalua lucrările în funcție de criteriile menționate în metodologia de 
acordare a premiilor și va selecta cele mai bune lucrări. Va fi afișată lista cu 
rezultatele preliminare. 
 

8. Primirea contestațiilor, soluționarea și afișarea rezultatelor. 
Contestațiile primite vor fi verificate, soluționate și va fi afișată lista cu rezultatele 
obținute. 
Studenții ale căror lucrări au fost selectate obţinând un  punctaj de minim 70 puncte 
vor fi anunțați să își pregătească lucrarea în format power point, în vederea susținerii 
acesteia.  
 

9. Primirea lucrărilor în format PPT. 
Colectarea prezentărilor în format power point de la studenţii care au obţinut 
punctajul minim necesar pentru a putea participa în etapa finală a sesiunii de 
comunicării ştiinţifice.  
 

10. Desfășurarea evenimentului. 
Evenimentul va demara cu primirea și înregistrarea participanților, deschiderea 
evenimentului de către managerul de proiect și va continua cu expunerea lucrărilor. 
Ulterior, după comunicarea rezultatelor obţinute, participanţii pot depune 
contestaţii la sediul proiectului.  
 

11. Afișarea rezultatelor finale. 
Comisia va selecta studenții cu cele mai bune rezultate obținute în urma evaluării 
lucrărilor (maxim 13 studenţi). Va fi afișată lista cu rezultatele finale pe site-ul 
proiectului (http://www.eduforcompetence.upb.ro). 

 

Elaborat,         Februarie 2015 
Chițoiu Mihai 
Responabil promovare-informare 

 

Stănculeanu Florin 
Asistent promovare-informare 

http://www.eduforcompetence.upb.ro/
http://www.eduforcompetence.upb.ro/

