Simpozionul stiintific studentesc Inginerie-Practica-Industrie

Organizator
Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management (FIM), Universitatea Stefan cel Mare
din Suceava (USV) organizeaza anual Simpozionul stiintific studentesc Inginerie-Practica-Industrie (IPI), iar
data desfasurarii si locatia sunt anuntate din timp pe site-ul facultatii.

Scop si obiective






Cunoasterea de catre potentialii angajatori a capacitatii studentilor - viitori ingineri, de a dezvolta
proiecte cu aplicabilitate practica sau cercetari relevante in domeniul ingineriei mecanice sau in
domenii conexe.
Dezvoltarea colaborarilor dintre FIM si mediul economic, intarirea componentei de inovare a
cercetarilor teoretice desfasurate in mediul academic local.
Cresterea angajabilitatii absolventilor FIM.
Dezvoltarea capacitatii studentilor de a expune public, in prezenta potentialilor angajatori, rezultatele
studiilor si cercetarilor proprii.

Cine poate participa



Studenti USV sau de la facultati de inginerie din tara sau din strainatate.
Reprezentantii firmelor cu activitati in domeniul ingineriei mecanice sau domenii conexe, cu potential
de angajare a absolventilor – viitori ingineri.

Desfasurare




Simpozionul gazduieste prezentarea celor mai importante rezultate practice si/sau teoretice obtinute in
cadrul lucrarilor de finalizare de studii (diploma, disertatie), in fata unui juriu alcatuit din cadre
didactice si din reprezentanti ai mediului economic local.
Modul de prezentare este expunerea publica. Este incurajata expunerea directa a realizarilor practice
(standuri experimentale) sau simularea pe modele experimentale sau teoretice.

Inscriere



Inscrierea la simpozion se realizeaza prin completarea unui formular de participare care va fi trimis pe
e-mail la adresa: cer-stud@fim.usv.ro
In functie de aprecierea juriului, prezentarile selectate vor fi dezvoltate de autor(i) in articole stiintifice
studentesti care vor fi publicate in revista Proceedings of Cer-Stud, ISSN 1844 – 6019, editata de FIM.

Reguli de redactare
Se aplica regulile de redactare ale revistei Proceedings of Cer-Stud, care pot fi consultate pe site-ul
revistei. Un student poate participa cu o singura lucrare in calitate de unic sau prim autor. O lucrare poate avea
mai multi autori, toti avand calitatea de student.

Jurizare
Componenta juriului este stabilita in fiecare an prin ordin al decanului. Din juriu pot face parte cadre
didactice si reprezentanti ai studentilor, precum si reprezentanti ai mediului economic care raspund invitatiei
de participare la eveniment.

Taxe





Nu se percep taxe de participare.
Firmele pot contribui cu sponsorizari pentru buna desfasurare a evenimentului.
Pentru studentii din alte universitati participanti la simpozion, USV va asigura cazarea (gratuit sau
contracost), in functie de nivelul cererii.
Deplasarea la eveniment este in sarcina participantilor.

Responsabil
Decanul FIM raspunde de organizarea si de buna desfasurare a evenimentului.

