
Univers i ta tea  Pol i tehnica  Timișoara ,  Facul tatea  de Inginer ie  Hunedoara  
ş i  

L iga  Studen ţ i lor  d in  Facul tatea  de Inginer ie  Hunedoara  
 

 Vă  inv i tă  să  par t ic ipa ţ i  la   
 

Simpozionul  Ș t i in ț i f ic  Studen țesc   
HD-50-STUD   

"50 de ani  de  învățământ  super ior  hunedorean” 
Edi ţ ia  a-16-a 

Eveniment organizat de:  

Eveniment susţinut de:  



 ST-01 (TECHNIC), INGINERIE 
ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ; 
 ST-02 (TECHNIC), AUTOMATIZĂRI ŞI 
CALCULATOARE; 
 ST-03 (TECHNIC), INGINERIA 
AUTOVEHICULELOR ŞI MECANICĂ 
APLICATĂ; 
 ST-04 (TECHNIC), ŞTIINŢA 
MATERIALELOR, ECOLOGIE ŞI 
PROTECŢIA MEDIULUI; 
 SE-05 ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI 
ŞTIINŢE FUNDAMENTALE; 
 SI-06 (INTERNAŢIONAL), cupr inde 
domenii de specialitate cu caracter  
MULTIDISCIPLINAR, cu susţinere în limba 
engleză. 
 SD-07 (STUDII DOCTORALE), cupr inde 
domenii de specialitate cu caracter 
MULTIDISCIPLINAR, din domeniile de 
specialitate ale Şcolilor Doctorale. 
 
 
 
 

Vă așteptăm cu drag la simpozion!  

Simpozionul va avea loc la Facultatea de Inginerie Hunedoara, în perioada 15-16 Mai 2020 
Str. Revoluţiei Nr.5, 331128, Hunedoara, Romania 

Participanţii la simpozion vor pregăti lucrarea in extenso 
conform modelului disponibil la adresa  

http://simpozion.fih.upt.ro 
iar autorul corespondent al lucrării o va trimite prin e-
mail pe adresa  

sesiune@fih.upt.ro 
Lucrările in extenso vor fi publicate în VOLUMUL 
SIMPOZIONULUI HD-50-STUD . 

 
Autorul correspondent al lucrării (un student sau unul 
dintre coordonatori) trebuie să completeze formularul de 
inregistrare de la adresa  

http://simpozion.fih.upt.ro  
introducând datele coordonatorilor, datele studenţilor, 
titlul şi rezumatul lucrării. 

 
Înregistrarea participanţilor la cel puţin una din secţiunile 
simpozionului şi trimiterea lucrării sunt absolut necesare 
pentru participarea la toate activităţile simpozionului. 

 
Termenul limită pentru înregistrarea participanţilor 

şi trimiterea lucrării este:  
8 MAI 2020 

 

 

 ora 10.00-11.30 Primirea invitaţilor la 
Facultatea de Inginerie Hunedoara 

 ora 11.30-12.00 Coffee break 
 ora 12.00 Salutul studenţesc hunedorean şi 

deschiderea festivă a Simpozionului 
Ştiinţific Studenţesc HD-50-STUD în Aula 
Facultăţii de Inginerie Hunedoara 

 ora 12.15 Prezentări în plen 
 ora 13.15 Poze de grup 
 ora 13.30 Masa de prânz  
 ora 15.00 Prezentarea lucrărilor studenţeşti 

pe secţiunile simpozionului  
 ora 19.00 Premierea participanţilor 
 ora 20.00 Cina festivă 
 

 ora 10.00 Micul dejun – la Cantina 
Căminului Studenţesc al Facultăţii de 
Inginerie Hunedoara 

 ora 11.00-16.00 Vizitarea unor obiective 
turistice din judeţul Hunedoara  

 ora 16.00 Încheierea Simpozionului 
Ştiinţific Studenţesc HD-50-STUD 

 
 

Contact:  http://simpozion.fih.upt.ro        @  sesiune@fih.upt.ro       +40 254 207502       Str. Revoluţiei Nr.5, 331128, Hunedoara 


