SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI A
CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„CERC 2017“, 11-12 mai 2017

C. INFORMAŢII ORGANIZATORICE:

•

Studenţii vor putea servi masa la cantina
studenţească.

D. PROGRAMUL SESIUNII:
DOMENII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ştiinţa calculatoarelor, modelare şi simulare
Electrotehnică şi sisteme electronice, comunicații și
prelucrarea semnalelor
Robotică și automatică
Matematică, mecanică aplicată și fizică
Elemente de știință militară și relații internaționale
Management și comunicarea managementului military
Limba franceză
Engleză și comunicare intercultural, sesiunea I
Engleză și comunicare intercultural, sesiunea II
Construcţii şi fortificaţii
Topogeodezie și inginerie civilă
Sisteme de armament
Sisteme aeronautice militare și mecanică
Tehnologia materialelor
Ingineria autovehiculelor
Dezvoltare profesională și interculturală prin mobilități
Erasmus+.

INFORMAŢII TEHNICE
A. INFORMAŢII GENERALE:
• Programul sesiunii va cuprinde lucrări prezentate
în domenii, conform opţiunii autorilor.
• Modul de prezentare (oral, poster etc.) în limba
engleză, franceză sau română.
• Aparatura pusă la dispoziţie: calculator,
videoproiector etc.
B. TERMENE:
• Primirea rezumatului lucrării (max. 150 cuvinte) şi
a talonului de participare: 31.03.2017.
• Lucrările vor fi trimise la adresa de email
cerc@mta.ro până la data de 30.04.2017.

10 mai:

•

14.00-22.00 primirea şi cazarea participanţilor
18.00-19.00 cina

•
•

07.00-08.00 mic dejun
08.00-09.00 deschiderea lucrărilor sesiunii
şi prezentări în plen
09.00-14.00 prezentarea lucrărilor pe secţiuni
14.00-15.00 pauză de masă
15.00-18.00 prezentarea lucrărilor pe secţiuni
18.00-19.00 cina

•

•
•
•
•
•
•

•

TALON DE PARTICIPARE
(Se trimite la e-mail cerc@mta.ro-Pentru Sesiunea
anuală de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti cu
participare internaţională „CERC 2017“)

1.Titlul lucrării/lucrărilor:

11 mai:

2. Autori (grad, nume şi prenume):

12 mai:
07.00-08.00 mic dejun
08.00-13.30 desfăşurarea lucrărilor sesiunii
pe secţiuni
13.30-14.00 închiderea lucrărilor sesiunii

CORESPONDENŢĂ
Academia Tehnică Militară
Pentru Sesiunea anuală de comunicări a cercurilor
ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
„CERC 2017“
B-dul George Coşbuc nr. 39-49
sector 5, Bucureşti, cod 050141
sau Fax nr. (40) 021 335 57 63
E-mail: cerc@mta.ro;
Web: www.mta.ro
Informaţii la: tel. 021 335 46 60 int. 339.
Col.drd.ing. Daniel DIDULESCU

3. Instituţia (adresă, telefon, email):

4. Doresc să particip cu
domeniul:

lucrări în

5. Modul de prezentare:

6. Rezumatul lucrării: maxim 150 cuvinte
(text anexat).
7. Cadru didactic însoţitor:

Data :

Semnătura :

NOTA PENTRU AUTOR
În vederea reproducerii lucrărilor şi pentru
uniformitatea prezentării, autorii sunt rugaţi să
respecte următoarele indicaţii:
• lucrarea va avea un număr de maxim opt (8) pagini, inclusiv
bibliografia;
• redactarea se va face folosind un editor de text WinWord, întruna din limbile română, engleză sau franceză, în format A4,
respectând pentru toate paginile următoarea setare: margine stânga
25 mm, margine dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm;
• după un spaţiu alb de două rânduri, se scrie titlul lucrării
amplasat centrat în pagină, urmat, după un alt spaţiu alb de două
rânduri, de prenumele şi numele autorului (autorilor), plasat şi el
centrat în pagină, marcat cu un asterisc (*) după nume, folosinduse opţiunile “insert, footnote, symbol (*), endnote”. La sfârşitul
lucrării vor apărea asteriscurile (unu, două, etc.) în dreptul cărora
se va menţiona instituţia unde îşi desfăşoară activitatea persoanele
marcate, în ordinea în care sunt scrise numele lor imediat sub titlu;
• sub titlu, după un spaţiu alb de două rânduri, se va scrie un
rezumat al lucrării de maxim 5 fraze, cu “Size 12”, în limba
engleză, folosindu-se caractere în stilul “Italic”. După un alt spaţiu
alb de două rânduri va urma lucrarea propriu-zisă;
• la redactarea întregii lucrări se va folosi un editor de texte
WinWord (versiunea 6.0, cel puţin), cu font Times New Roman,
“Size 12”, la un rând, utilizând opţiunea “Justify”;
• titlul lucrării se va redacta, cu majuscule, boldat, cu “Size 14”,
iar al capitolelor sau paragrafelor cu “Size 12”, în stilul “Bold”;
• numerotarea capitolelor se va face cu cifre romane, iar a
paragrafelor cu cifre arabe;
• pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza acelaşi tip de
caractere în stilul “Italic”;
• alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor vor începe de la distanţa
de un Tab ( 1,27 cm ) faţă de setarea din stânga a paginii;
• între rândul de text şi titlul capitolului sau al paragrafului, ca şi
între titlul capitolului sau al paragrafului şi primul rând de text
care urmează, se va lăsa câte un spaţiu alb de un rând;
• figurile, graficele şi schemele vor fi inserate în text ca obiecte în
formatele BMP, GIF, JPG, TIF etc., toate elementele ce apar în
figuri vor fi explicate în text. Numărul şi titlul figurii vor fi
indicate sub aceasta (exemplu: “Fig.1. Schema dispozitivului.”);
• formulele (relaţiile) şi simbolurile matematice vor fi editate cu
ajutorul editorului de ecuaţii Microsoft Equation la aceeaşi
dimensiune (size 12), centrate pe rând, numerotate la marginea din
dreapta a rândului între paranteze rotunde;
• trimiterile la bibliografie se înscriu în paranteze drepte, iar
trimiterile la relaţii în paranteze rotunde;
• bibliografia se va trece la sfârşitul textului lucrării, la distanţă de
două rânduri de la ultimul rând de text;
• paginile nu se numerotează.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Academia Tehnică Militară

la

Sesiunea anuală de
comunicări a cercurilor
ştiinţifice studenţeşti cu
participare internaţională
„CERC 2017“

Bucureşti, 11 - 12 Mai 2017.

