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invitaþie

Dragi studenþi,
 

Organizatorii Simpozionului studenþesc intitulat 
”Instruirea ºi cercetarea – piloni ai societãþii bazate pe cunoaºtere”

vã invitã sã luaþi parte la manifestarea 
care va avea loc în data de 14 MAI 2010

Simpozionul este deschis atât studenþilor de la programele de licenþã 
cât ºi celor de la programele de masterat.



ORGANIZATORI: 

Facultatea de Stiinte Economice 

în colaborare cu:

Facultatea de Psihologie 

Biroul de Relaþii Internaþionale

COMITET ªTIINÞIFIC:

Prof. univ. dr. Ciprian Vâlcan

Conf. univ. dr. Silvia Medinschi

Conf. univ. dr. Corina Muºuroi

Conf. univ dr. Lucia Cristea

Lect. univ. dr. Alexandra Forþiº

Lect. univ. dr. Vasile Gherheº

Lect. univ. dr. Lucian Codilean   

 
 

INSTRUIREA ªI CERCETAREA 
– piloni ai societãþii bazate pe cunoaºtere

Condiþii de redactare

Titlul se va scrie cu majuscule, (Times New Roman, 14 pt, bold, center). 

Sub titlu, la douã douã spaþii, (Times New Roman, 12 pt.) se trec autorii (autor 1, autor 2), ºi apartenenþa acestora: 

facultatea, ciclu de studiu (licenþã, masterat), specializarea (Times New Roman, 10 pt,, bold, center).

Rezumatul (maximum 10 rânduri), cuvintele cheie, maximum 5 ºi lucrarea vor fi redactate în limba românã, 

(font times new roman, size 10, italic, justify).

Formatul paginii: A4, margini: 2,0 cm sus (top); 2,0 cm jos (bottom); 3,0 cm stânga (left); 3,0 cm dreapta (right). 

Bibliografia se trece la sfârºitul lucrãrii. 

Recomandãm ca lucrãrile sã cuprindã maximum 4-5 pagini. 

 

NU SE PERCEPE TAXÃ DE PARTICIPARE

Recomandãri privind structura lucrãrilor

Titlu, autor(i), facultate, ciclu de studiu (licenþã, masterat), 

specializare, rezumat, cuvinte cheie.

Structura lucrãrilor:

Pentru comunicãri ºtiinþifice experimentale: scop, 

ipotezã, metode de cercetare, conþinutul experimentului, 

rezultate obþinute, concluzii, bibliografie, rezumat.

Pentru eseuri: problematica abordatã, stadiul cunoaºterii, 

perspective în domeniu, aplicaþii utilitare, concluzii, 

propuneri, bibliografie, rezumat.

Locul desfãºurãrii:
Centrul Regional de Afaceri 
CRAFT Timiºoara,
Str. Eroii de la Tisa, Nr. 22. 
Sala Bega

Termene:

30 aprilie – confirmarea participãrii, titlul ºi rezumatul lucrãrii;

7 mai - Data limitã pentru trimiterea lucrãrii, în extenso, în vederea includerii în volumul sesiunii;

14 mai 2010
11:00 Deschiderea simpozionului

11:15 Programul Erasmus, mobilitãþi pentru studenþi-  
          oportunitãþi de dezvoltare profesionalã

11:30 Proiectul Europe Direct 
          – programe de voluntariat în parteneriat 
          cu Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany din      
          Timiþoara

12:00 Prezentarea lucrãrilor studenþeþti

14:30 Discuþii

15:00 Închiderea simpozionului 

simpozion studenþesc
P R O G R A M

U N I V E R S I T A T E A

TIBISCUS
T I M I ª O A R A

Conf. univ. dr. Dan Lacrãmã
cancelar


