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Informare privind modul de organizare a Sesiunii de Comunicări
Științifice Studențești-mai 2017

Sesiunea de Comunicări ştiinţifice Studenţeşti se va desfăşura sâmbătă, 27.05.2017,
respectând Metodologia aprobată în şedinţa Consiliului FMT din data de 25.01.2017.

Iniţial, s-a stabilit că Sesiunea de comunicări va fi organizată pe 15 secțiuni. Situaţia
rezumatelor primite pentru fiecare secţiune este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1
Nr.

secţiune Denumirea secţiunii Nr de rezumate

1 Automobile şi sistemele automobilelor 15
2;3 Motoare pentru automobile  I, II 20
4 Ingineria transporturilor 29

5 Tehnologii de fabricare, diagnosticare şi mentenanţa
automobilelor 12

6 Mecanica aplicată şi mecanica fluidelor 27
7 Mecanisme şi metode numerice 12
8 Materiale şi Rezistenţa Materialelor 12
9 Mecanică şi Organe de Maşini 20
10 Bazele Ingineriei şi Mangementului 7
11 Ingineria fabricaţiei 9
12 Management industrial 7
13 Produse și procese inovative 7
14 Logistică industrială 12

15 Proiectare asistată de calculator 7
3 (DAT)+4 (DFMI)

Având în vedere că o secţiune se poate organiza daca sunt înscrise minim 12 lucrări, sunt 5
secţiuni care nu au numărul minim de lucrări. Acestea pot fi comasate sau pot fi redistribuite
rezumate de la alte secţiuni.

După definitivarea numărului de secţiuni şi a denumirii acestora se vor parcurge celelalte
activităţi legate de Sesiunea de Comunicări conform Metodologiei (tabelul 2).

Tabelul 2
Nr.
crt. Denumirea acţiunii Responsabili Termen de

realizare

1 Propunerea şi aprobarea comisiilor pentru fiecare
secţiune la nivelul departamentelor.

Directorul
departamentului 12.04

2
Trimiterea lucrărilor în format electronic către
preşedintele secţiunii la care a fost repartizată
lucrarea.

Cadrele didactice
coordonatoare 10.05
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Nr.
crt. Denumirea acţiunii Responsabili Termen de

realizare

3

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

Comisia secţiunii 15.05

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

Responsabilii de la
nivelul

departamentelor

Cu 4 zile
înainte de

data de
desfăsurare a

SCSS

5 Trimiterea prezentărilor către preşedintele secţiunii
la care a fost repartizată lucrarea.

Autorul principal al
lucrării

Cu 2 zile
înainte de

data de
desfăsurare a

SCSS

26.04.2017
Întocmit,

Conf. dr. ing. Monica IORDACHE


