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Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti la UCB 
 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Liga Studenţilor din Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” organizează în perioada 08-10 decembrie 2016 Sesiuni de Comunicări 

Ştiinţifice Studenţeşti pe diferite domenii de 群tiințe: Sententia (Facultatea de 訓tiințe ale Educației 群i 

Management Public), Lege Sapere Aude! (Facultatea de 訓tiințe Juridice), Mens Sana in Corpore Sano 

(Facultatea de 訓tiințe Medicale 群i Comportamentale), Economics Scientiarum (Facultatea de 訓tiințe 

Economice) şi Engineering Scientiarum (Facultatea de Inginerie 群i Dezvoltare Durabilă). 

La conferințe sunt a群teptați să participe atât studenții Universității „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu, cât 群i din alte centre universitare din țară, pentru a-群i prezenta rezultatele propriilor cercetări 

群tiințifice. 

Organizatorii consideră că elementul cheie în dezvoltarea umanităţii este comunicarea, iar o 

sesiune de comunicări este primul pas în devenirea unor adevăraţi profesionişti. Această acţiune oferă 

participanţilor posibilitatea de a prezenta propriile realizări şi creaţii, valorificarea capacităţii lor 

creative şi inovatoare, precum şi facilitarea schimbului de opinii si idei. 

Comisiile ştiinţifice de evaluare a lucrărilor prezentate la conferințe sunt formate din profesori ai 

Facultăţilor din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, iar evaluarea lucrărilor se va 

face ţinând cont, în special, de criteriul valorii şi inovaţiei, acestea fiind ulterior publicate în volume de 

lucrări ştiinţifice studenţeşti cu titlul Sententia, Lege Sapere Aude!, Mens Sana in Corpore Sano, 

Economics Scientiarum, respectiv Engineering Scientiarum. 

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 09 decembrie 2016, ora 09:00, în Amfiteatrul A016 al 

Facultăţii de Inginerie 群i Dezvoltare Durabilă, la sediul Rectoratului (Calea Eroilor, nr. 30).  

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
                          Compartimentul Informare, Promovare, Comunicare     
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