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INVITAȚIE 

 

Stimați colegi, Dragi studenți, Dragi elevi, 

 

Facultatea de Inginerie vă invită să participați la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice 

Studențești "Anghel Saligny" (SNCSS "Anghel Saligny"), ediția a XII-a, organizată în perioada 20-21 

Mai 2021. Sesiunea se va desfășura la ONLINE, utilizând platforma Microsoft TEAMS. 

SNCSS "Anghel Saligny" este un eveniment tehnico-științific organizat anual de Facultatea de 

Inginerie pentru studenții înscriși în programele de studii universitare de licență și masterat. De 

asemenea, începând cu acest an, se reia organizarea secțiunii "Astăzi elev - Mâine student", dedicată 

elevilor din învățământul liceal.  

 

Cercetarea științifică are un rol semnificativ în procesul educațional, fiind un element cheie în 

formarea viitorilor specialiști, care trebuie să facă față provocărilor permanente de pe piața muncii. 

Acest eveniment reprezintă un prilej de cunoaștere a preocupărilor elevilor și studenților și, totodată, 

un de schimb de idei în domeniul Științelor Tehnice.  

 

http://scss.ugal.ro 
 

Calendarul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești “Anghel Saligny”, ediția a XIII-a 

 

01 Aprilie 2021 - 15 Mai 2021 Înregistrarea participanților  

17 Mai 2021 - 18 Mai 2021 Notificarea participanților privind înregistrarea 

18 Mai 2021 - 19 Mai 2021 Încărcarea prezentărilor și rezumatelor pe Microsoft TEAMS 

20 Mai 2021 - 21 Mai 2021 Desfășurarea evenimentului pe secțiuni și evaluarea lucrărilor  

 

Rezumatele lucrărilor și prezentările vor fi încărcate pe platforma Microsoft TEAMS până la data de 

19 Mai 2021 sau se vor trimite pe e-mail la adresa dcocs@ugal.ro, cu subiectul: SNCSS “Anghel 

Saligny“ & Nume autor corespondent. Lucrările acceptate și prezentate în cadrul celei de-a XII-a ediții 

a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești "Anghel Saligny" vor fi publicate într-un 

volum Book of Abstracts, care va fi disponibil în format E-book și publicat pe site-ul evenimentului. 

 

Vă așteptăm! 

 

Comitetul de organizare al SNCSS "Anghel Saligny", ediția a XIII-a  

http://scss.ugal.ro/index.php/facultati/facultatea-de-inginerie
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SCOP. OBIECTIVE 

 

 

 

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești "Anghel Saligny" (SNCSS "Anghel 

Saligny") este un eveniment științific organizat anual de Facultatea de Inginerie pentru studenții 

înscriși în programele de studii universitare de licență și masterat și pentru elevii din învățământul 

liceal. Acest eveniment reprezintă un prilej de cunoaștere a preocupărilor studenților din diferite 

centre universitare și de schimb de idei în domeniul Științelor Tehnice. Cercetarea științifică are un 

rol semnificativ în procesul educațional, fiind un element cheie în formarea viitorilor specialiști care 

trebuie să facă față provocărilor permanente de pe piața muncii.    

 

Obiectivele principale ale Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești "Anghel Saligny" 

sunt următoarele: 

▪ familiarizarea participanților cu elaborarea unei lucrări științifice și a unei prezentări de 

calitate, prin care sunt diseminate rezultate ale cercetărilor fundamentale și aplicative; 

▪ prezentarea liberă, într-o atmosferă academică, a rezultatelor activităților de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare derulate în laboratoarele facultății; 

▪ evaluarea nivelului de cunoștințe și a competențelor studenților participanți în domeniul 

cercetării interdisciplinare; 

▪ evaluarea abilităților de comunicare și dialog, a spiritului competitiv și de fair-play; 

▪ colaborarea cu îndrumătorii științifici și reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea 

documentării, colectării și prelucrării datelor; 

▪ premierea celor mai bune lucrări științifice și mediatizarea autorilor; 

▪ publicarea lucrărilor științifice acceptate și prezentate la sesiunea de comunicări științifice. 
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SECȚIUNI  

 

Denumire SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI "ANGHEL SALIGNY"  

EDIȚIA A XIII-A 

Perioada de desfășurare 20 – 21 Mai 2021 
Modalitate de desfășurare ONLINE 

 

 

 

SECȚIUNI 
 

 

 

Nr. crt. Denumirea secțiunii 

1.  
TEHNOLOGII MODERNE ȘI MANAGEMENT ÎN  

INGINERIA INDUSTRIALĂ (TMMII) 

2.  INGINERIE MECANICĂ ȘI AUTOVEHICULE RUTIERE (IMAR) 

3.  
ȘTIINȚA MATERIALELOR. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIA MATERIALELOR 

(SM.IAIM) 

4.  
PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ÎN INGINERIA MEDIULUI 

ȘI ÎN INGINERIE MEDICALĂ (PDIMIM) 

5.  MASTERANDUL DE AZI - CERCETĂTORUL DE MÂINE (MA - CM) 

6.  Secțiune specială pentru elevi "ASTĂZI ELEV - MÂINE STUDENT" (AE-MS) 

 


