Dragi studenți, stimați profesori
Avem deosebita plăcere de a vă invita la a XIV-a ediţie a
simpozionului ,,Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice Studenţeşti” 2015 Cluj-Napoca, eveniment
organizat de Facultatea de Construcții, Facultatea de
Instalații, și Facultatea de Arhitectură din cadrul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca .
(http://www.sncss.ro)

Scop și obiective
Impreună dorim să oferim studenților din ciclurile de licență și masterat, mediul ideal
pentru dezvoltarea profesională și didactică.
Prin această ediție a simpozionului urmărim familiarizarea studenților din domeniile
inginerie civilă, instalații și arhitectură cu fazele incipiente ale cercetării și studiului de caz,
produsul finit fiind reprezentat de articolele stiințifice. Acest proces conduce de la sine la o
excelentă dezvoltare a pachetului de cunoștințe legat de subiectul pe care îl studiază.
Pentru a materializa și mai bine rodul muncii voastre, toate articolele acceptate vor fi publicate într-un volum
cu ISSN.
De asemenea, toți autorii vor dobândi și aptitudini de prezentare și comunicare în momentul în care își vor
susține lucrările public în sesiunile plenare.

Secțiuni
Aceste










prezentări și dezbateri vor avea loc într-o serie de secțiuni grupate sau în paralel după cum urmează:
Inginerie Civilă
Construcții Civile, Industriale și Agricole; Inginerie Economică și Management
Drumuri, Poduri și Căi Ferate
Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
Amenajări și Construcții Hidrotehnice
Măsurători Terestre și Cadrastru
Master, pe specializari
Ingineria Instalațiilor
Arhitectură

Fiecare secțiune va fi jurizată de un juriu format din cadre didactice și specialiști în domeniu.

sncss.cluj@gmail.com
https://www.facebook.com/sncsscluj
Detalii despre lucrări
Detalii despre lucrări găsiți pe site-ul simpozionului.( http://www.sncss.ro). Tot de
acolo, puteți descărca modelele pentru rezumat și lucrarea finală. Atenție, este obligatoriu ca
lucrările trimise să respecte cerințele prezentate în documentele model. Lucrările vor fi
încărcate cu ajutorul formularului disponibil pe site.

Termene limită
3 aprilie - trimiterea rezumatelor
15 aprilie - accept rezumate
7 mai - trimiterea lucrărilor finale
11 mai - accept și observații
20 - 22 mai - simpozionul propiu zis

