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Către: Doamna / Domnul ……………………………………………….. 

Profesor la: ….……………………………………………………………. 

Re: Sesiune de Comunicări Ştiinţifice organizată la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

             

Stimată Doamnă / Stimate Domnule Profesor, 
 

În fiecare an, în luna mai, în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se desfăşoară 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor şi Elevilor.  

Cu acest prilej, vă invităm să participaţi, împreună cu elevii Dumneavoastră, la Sesiunea 
de Comunicări Ştiinţifice din acest an, în cadrul căreia secţiunea dedicată elevilor de liceu, cu tema 
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ PENTRU VIITOR, se va desfăşura Sâmbătă, 12 Mai 2012, începând cu  
ora 8:30, în amfiteatrul CD008 din cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor 
Tehnologice. 

De asemenea, vă rugăm sa transmiteţi prin e-mail, pana la data de 1 mai 2012, ora 24:00, 
la adresa ionescu_upb@yahoo.com, lista lucrărilor care sa cuprindă titlul lucrării, autorii, clasa, 
liceul şi conducătorul ştiinţific, conform modelului de mai jos. 

 

1. REALIZAREA UNEI APLICAŢII SOFTWARE PENTRU SIMULAREA CICLULUI CARNOT  
Autori: Viorel Popescu, clasa a XII-a, Ion Vasilescu, clasa a XI-a, Liceul Ion Neculce, Bucureşti  
Conducător științific: Profesor Maria Dragomirescu 

 

La sesiune participă elevi şi cadre didactice din toată ţara, pe pagina web dedicată acestui 
eveniment (http://www.tcm.pub.ro/index.php?prevnext=0&stiri=fullnews&id=84) fiind prezentate 
lucrările din sesiunile anterioare. 

Susţinerea lucrărilor se va face în faţa unei comisii formate din cadre didactice universitare, 
cu ajutorul calculatorului, pe folii, pe planşe etc. Va fi redactat un memoriu fără format şi număr de 
pagini impuse, care va fi înmânat comisiei în momentul susţinerii (pe pagina web exista un format 
obligatoriu numai pentru studenti). Cele mai valoroase lucrări vor fi premiate, acordându-se 
diplome atât pentru primele 3 locuri şi menţiuni, cât şi pentru participare.  

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa d-lui Conf.Dr.Ing. Nicolae IONESCU 
(ionescu_upb@yahoo.com, 0741114987). 
 
Vă aşteptăm cu drag. 
 
 

Decan,           Director Departament, 

 

    Prof.dr.ing. Gheorghe AMZA            Prof.dr.ing.ec. Cristian DOICIN 


