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Organizaat în dataa de 4 aprrilie 2013 în
î cadrull
"Zilelor Facultăăţii de Ing
ginerie Eleectrică"
Facultatea de
d Inginerie Electrică diin cadrul Unniversităţii Tehnice
T
din Cluj-Napocaa organizeazză şi desfăşooară
conncursul ELE
ECTROTEH
HNIADA – Creativitate
C
e în ştiinţă şi tehnologii,, Ediţia a IV
V-a în data dee 4 aprilie 20013
înccepând cu ora 9.00 în corrpul de laboratoare al UT
TC-N (Cluj-N
Napoca, str. Observatorul
O
lui nr. 2).
petiţiei: Com
mpetiţia doreeşte să stimuuleze dezvoltarea creativvităţii tehnicee şi a simţului inginerescc al
Tema comp
acttualilor elevii şi a potenţiialilor viitorii ingineri de profil electrric sau energgetic. Particippanţii sunt stimulaţi
s
în a se
găssi idei tehnicce pe care să le realizeze şi practic. Competiţia
C
esste şi o ocazie bună pentrru a se exersaa sistematizaarea
şi prezentarea
p
a
activităţii
echhipelor înscrrise la concurrs.
Concursul se adresează următoarellor categorii de elevi:
 elevi de
d la învăţăm
mântul liceal tehnic;
t
 elevi care participăă la cercurile tehnico-apliicative din caadrul palateloor/cluburilorr elevilor.
d învăţămânntul preuniv
versitar cu apptitudini şi îînclinaţii praactice deosebbite
La concursuul sunt aştepptaţi elevi din
penntru domeniul inginerieii electrice şi energetice. Elevii coord
donaţi de proofesorii / insstructorii de specialitate pot
parrticipa indiviidual sau în echipe
e
formaate din maxim
m 4 elevi.
Pentru partiiciparea la cooncurs eleviii trebuie să proiecteze
p
şii să elaborezze practic înttr-un mod creativ un produs
penntru una din următoarele secţiuni:
Secţiuneea I – Creatiivitate în inggineria electrrică sau enerrgetică
(disppozitive expeerimentale, demonstratoa
d
are, etc.)
Secţiuneea II – Ştiinţţa şi creativittate
(matteriale destinnate lucrărilorr de laborato
or)
Lucrările înnscrise în conncurs vor fi punctate
p
de un
u juriu numiit de Decanattul Facultăţiii de Ingineriee Electrică.
Criteriile de
d evaluare vor
v fi:
 modul de prezentarre a obiectiveelor şi graduul de îndeplin
nire a acestorra
menelor şi prooceselor stud
diate
 înţeleggerea şi expliicarea fenom
 respecttiv gradul dee originalitatee (contribuţiaa nemijlocităă a membriloor echipei)
Premii
Se acordă premii
p
şi mennţiuni.
Toţi elevii premiaţi vor primi dipllome, respecctiv îndrumătorii lor adeeverinţe de pparticipare
sem
mnate de connducerea Faccultăţii de Ingginerie Electtrică.
Ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3, după ce vor absoolvi liceul cu
u diplomă dee bacalaureatt sau cu o
dipplomă echivaalentă cu aceeasta, se vorr putea înscriie la Facultaatea de Inginnerie Electriccă şi vor fi
adm
mişi fără conncurs.
Desfăşurarrea concursuului:
 Înscrieerea la concuurs se va facee prin complletarea fişei de
d înscriere (vezi
(
docum
ment ataşat) şii trimiterea prin
p
e-mail pe adresa: Lorand.Szabo
L
o@mae.utcluuj.ro. Termen
n 23 martie 2013.
 Pregătiirea prezentăărilor în sala desemnată (4 aprilie 201
13, între orelee 9.00 şi 10.000)
 Prezenntarea lucrărilor (între oreele 10.00 şi 12.00)
1
 Pauză de masă (înttre orele 12.000 şi 13.00)
 Evaluaarea prezentăărilor (între 12.00 şi 13.000)
 Anunţaarea rezultateelor (ora 13.220).
Pe durata concursului
c
se va respecta strict prinncipiu etic al concursuluii: rolul îndruumătorului see încheie o dată
d
cu începerea cooncursului. Orice
O
intervenţie a acestuuia pe parcurssul evaluării lucrărilor nuu este permissă.
Detalii supplimentare pee site-ul Facuultăţii de Ingiinerie Electrică: http://ie..utcluj.ro/.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la Concursul
ELECTROTEHNIADA – Creativitate în ştiinţă şi tehnologii
organizat în data de 4 aprilie 2013 în cadrul
"Zilelor Facultăţii de Inginerie Electrică"

Liceul: __________________________________________________________
Localitatea: ______________________________________________________
Denumirea lucrării: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Secţiunea:

□ I – Creativitate în ingineria electrică sau energetică
(dispozitive experimentale, demonstratoare, etc.)

□ II– Ştiinţa şi creativitate
(materiale destinate lucrărilor de laborator)
Membrii echipei:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
Cadru didactic coordonator: _________________________________________
Adresă e-mail de contact: ___________________________________________
Resurse solicitate pentru susţinere (alimentare electrică, Internet, etc.): _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

