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Partea I. Aspecte generale
Art.1 Prezenta metodologie precizează unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii
de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti şi se întemeiază pe următoarele acte normative:
- Carta Universităţii din Piteşti;
- Hotărârea Consiliului FMT Nr. 295 din 13.06.2016
- Planul de cercetare al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie
Art.2 FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE organizează Sesiunea de Comunicări
Ştiinţifice Studenţeşti anual, în luna mai.
Art.3 Sesiunea de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităţilor ştiinţifice
studenţeşti în domeniile Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Industrială, Inginerie şi Management,
Ingineria Transporturilor. Sesiunea de comunicări este organizată pe secțiuni, astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Automobile şi sistemele automobilelor;
Motoare pentru automobile I;
Motoare pentru automobile II;
Ingineria transporturilor;
Tehnologii de fabricare, diagnosticare şi mentenanţa automobilelor;
Mecanica aplicată şi mecanica fluidelor;
Mecanisme şi metode numerice;
Materiale şi Rezistenţa Materialelor;
Mecanică şi Organe de Maşini;
Bazele Ingineriei şi Mangementului;
Ingineria fabricaţiei;
Management industrial;
Produse și procese inovative;
Logistică industrială;
Proiectare asistată de calculator

O secţiune se realizează dacă sunt înscrise minim 12 lucrări.
Art.4 Lucrările premiate urmează a fi publicate în revista START sau pe pagina web a Facultăţii
de Mecanică şi Tehnologie la adresa: https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-mecanica-sitehnologie/studenti-fmt/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-studentesti.
Partea a II-a Organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti
Art.5 Pentru fiecare secţiune se va numi o comisie formată din 2 cadre didactice (un preşedinte
şi un membru) şi 2 studenţi (un membru şi un secretar). Atribuţiile comisiei, stabilite prin prezentul
regulament, sunt următoarele: evaluează conţinutul şi susţinerea lucrărilor, participă la susţinerea
lucrărilor, stabileşte clasificarea lucrărilor, întocmeşte procesul verbal cu decizia de acordare a premiilor.
Art.6 Pentru buna desfăşurarea a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti se va respecta
următorul calendar:
Nr.
crt.
1

Denumirea acţiunii
Stabilirea temelor de cercetare către studenți

Responsabili

Termen de
realizare

Cadrele didactice
coordonatoare şi
studenţii implicaţi

01.03

Pagina 2 din 4

METODOLOGIE
PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
SESIUNII DE COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabili

Termen de
realizare

2

Trimiterea rezumatelor lucrărilor către responsabilul
fiecărui departament:
- ş.l dr. ing. Cătălin Zaharia-DAT,
catalin.zaharia@upit.ro;
- as. dr. ing. Sicoe Gina -DFMI, gina.sicoe@upit.ro;
Fișierul atașat mail -ului va fi numit rezumate_
2017_nume cadru didactic indrumator_ Nr. Secţiune
( de ex. rezumate_ses_2017_Rachieru_04)

Cadrele didactice
coordonatoare

30.03

3

Repartizarea rezumatelor pe secţiuni

Responsabilii de la
nivelul
departamentelor

05.04

4

Propunerea şi aprobarea comisiilor pentru fiecare
secţiune la nivelul departamentelor.

Directorul
departamentului

12.04

Cadrele didactice
coordonatoare

10.05

Comisia secţiunii

15.05

5

6

Trimiterea lucrărilor în format electronic către
preşedintele secţiunii la care a fost repartizată
lucrarea
Fișierul atașat mail -ului va fi numit lucrare_nr.
lucrarii_ 2017_ nume cadru didactic indrumator_Nr.
Secţiune (de ex. Lucrarea _1_2017_ Rachieru_04)
Verificarea şi acceptarea/respingerea lucrării.
Trimiterea către responsabilii de la nivelul
departamentelor a titlurilor lucrărilor ce vor fi
susţinute în cadrul secţiunii (lucrările acceptate).
Titlurile vor fi trimise în forma prezentată în Anexa 1

7

Trimiterea titlurilor lucrărilor centralizate pe secţiuni
către prodecanul FMT, Anexa 1

Responsabilii de la
nivelul
departamentelor

8

Trimiterea prezentărilor către preşedintele secţiunii la
care a fost repartizată lucrarea.
Fișierul atașat mail-ului va fi numit prezentare_nr_
2017_ nume cadru didactic indrumator_Nr. Secţiune
(de ex. Prezentare _1_2017_ Rachieru_04)

Autorul principal al
lucrării

Cu 4 zile
înainte de
data de
desfăsurare a
SCSS
Cu 2 zile
înainte de
data de
desfăsurare a
SCSS

Art.7 Rezumatele lucrărilor coordonate de un cadru didactic se vor trimite centralizat într-un singur
document word, respectând regulile de editare a rezumatului prezentate în Anexa 2. Lucrările vor fi
trimise independent, fiecare lucrare într-un document word.
Distribuirea lucrărilor pe secţiuni, va fi adusă la cunoştinta participanţilor prin Programul de
desfăşurare al Sesiunii de Comunicări ce va fi publicat de Prodecan pe pagina web la adresa:
https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie/studenti-fmt/sesiunea-decomunicari-stiintifice-studentesti
Art.8 Un autor poate sa participe cu maxim trei lucrări la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice
Studenţeşti. Lucrările trebuie să nu fi fost în prealabil publicate ori prezentate în cadrul altor activită ți
academice.
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Art.9 Un cadru didactic poate coordona maxim 8 lucrări, fiecare cadru didactic având
obligativitatea de a coordona cel puţin o lucrare.
Art.10 Lucrările trebuie să respecte condițiile de formă indicate în Anexa 2, în caz contrar
lucrarea va fi respinsă. Lucrarea nu mai poate fi modificată odată ce a fost trimisă, astfel vor fi trimise
numai lucrări în forma finală.
Art.11 Selecția lucrărilor se face în baza criteriilor de originalitate, importanţa subiectului
abordat, calitatea exprimării şi a contribuției ştiinţifice aduse. Nu vor fi acceptate lucrările care reproduc
părţi sau capitole din cărţi, manuale sau cursuri.
Partea a III-a Prezentarea şi evaluarea lucrărilor
Art.12 Lucrările se prezintă oral în faţa comisiei numai de către studenţii autori şi vor fi însoţite
de o prezentare realizată în Power Point. Prezentarea se va realiza respectând formatul Power Point
adoptat la nivelul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie. Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim
10 minute, iar membrii comisiei pot adresa întrebări autorilor, atât în timpul prezentărilor orale, cât şi după
acestea.
Art.13 La susţtinere pot fi invitaţi şi reprezentanţii mediului industrial interesaţi, virtual angajatori
ai studenţilor. Aceştia pot face parte din comisie sau/şi pot acorda premii speciale studenţilor care
realizează lucrări de un interes deosebit pentru domeniul acestora.
Art.14 La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi un număr de menţiuni astfel încât
să fie premiate 30% din numărul lucrărilor susţinute la secţiunea respectivă.
Art.15 Premierea lucrărilor se face ţinând seama de conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării
prezentate (originalitate, importanţa subiectului, calitatea conţinutului, abordarea personală) dar şi de
prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări (selecţia informaţiei din prezentarea
Power Point, coerenţa exprimării, organizarea prezentării, încadrarea în timp, calitatea răspunsurilor la
întrebările primite)
După prezentarea şi evaluarea lucrărilor în cadrul unei secţiuni, președintele comisiei va întocmi
Procesul verbal conform Anexei 3.
Metodologia a fost aprobată în ședința Consiliului FMT din data de 25.01.2017

DECAN FMT,
Conf. dr. ing. Alin RIZEA
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