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REGULAMENT ORGANIZARE  
SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

 

Consiliul Departamentului întrunit la data de 12.03.2018 modifică Regulamentul 
de organizare a Sesiunii științifice studențești decis în data de 03.04.2017, după cum 
urmează: 

 

1. În cadrul Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidrauice și Ingineria 
Mediului se organizează trei secțiuni ale Sesiuni științifice studențești, 
conform hotărârii Consiliului Departamentului din data de 03.04.2017, cu 
următoarele tematici: 

a. Mecanica fluidelor, hidraulică și aplicații (lucrări în domeniile: 
Mecanica fluidelor; Reologie și fluide complexe; Dinamica fluidelor 
polifazate poluante; Ingineria și managementul resurselor de apă) 

b. Mașini și Sisteme Hidraulice (lucrări în domeniile: Mașini hidraulice și 
pneumatice; Surse regenerabile de energie; Acționări hidraulice și 
pneumatice; Sisteme SCADA) 

c. Ingineria Mediului (lucrări în domeniile: Tehnologii, instalații și 
echipamente pentru epurarea apelor uzate; Sisteme de alimentare, 
tratare și distribuție a apei potabile; Protecția și restaurarea resurselor 
de apă; Poluarea apelor subterane; Dispersia poluanților; 
Monitorizarea și analiza fizico-chimică a poluanților) 
 

2. Consiliul Departamentului va decide în fiecare an universitar componența 
comisiilor pentru cele secțiuni ale Sesiuni științifice studențești și termenul 
până la care se vor transmite lucrările. 

3. Lucrările prezentate vor obține maxim 50 de puncte, fiind evaluate cu punctaj 
de la 1 la 10, de fiecare membru al comisiei, conform următoarelor criterii: 

a. Originalitatea subiectului - max. 10 puncte 
b. Contribuția personală (model experimental, modelare și simulare, 

studiu etc.) - max. 10 puncte 
c. Claritatea lucrării și coerența ideilor- max. 10 puncte 
d. Conținutul lucrării- max. 10 puncte 
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e. Prezentarea în fața comisiei- max. 10 puncte 
Fiecare membru al comisiei va primi câte un șablon pe care va completa 

punctajul pentru fiecare lucrare prezentată. Punctajul final acordat de un cadru didactic 
pentru o lucrare va fi determinat ca medie aritmetică a punctajelor obținute pentru cele 5 
criterii. 

La final, secretarul comisiei va întocmi un Tabel centralizator cu punctajul pentru 
fiecare lucrare, rezultat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare cadru 
didactic. Acest tabel va fi semnat de întreaga comisie, va constitui documentul pe baza 
căruia se premiază lucrările și va fi predat la departament după încheierea lucrărilor 
sesiunii științifice. 

 
4. Lucrările se vor premia în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, 

conform precizărilor din decizia Biroului Executiv al Facultății de Energetică 
nr. 26/22.03.2017. 
 

5. Propunerile pentru lucrări vor fi trimise prin e-mail responsabilului 
departamentului pentru Sesiunea științifică studențească, cu opțiunea de a le 
încadra la una dintre cele trei secțiuni ale Sesiuni științifice studențești 
organizate de departament, în termenul stabilit de Consiliulul 
Departamentului.  

 

6. Responsabilul departamentului pentru Sesiunea științifică studențească 
împreună cu președinții comisiilor vor repartiza lucrările pe secțiuni în funcție 
de opțiunea cadrului didactic și de subiectul abordat. 
 
 
 
 
 
 

12.03.2018     Director de departament, 
     Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU 


