Conferința Națională a Doctoranzilor de la Facultățile de Fizică a
Universităților din Consorțiu, Timișoara 24 mai 2018
Școala Doctorală de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara,
organizează Conferința Națională a Doctoranzilor de la Facultățile de Fizică din cadrul
Universităților din Consorțiu: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din
Timișoara, prima ediție având loc la Timișoara în data de 24 mai 2018.
Conferința doctoranzilor se va desfășura în cadrul conferinței anuale de fizică,
Physics Conference TIM-18, conferință internațională de tradiție organizată de Facultatea
de Fizică de la Universitatea de Vest din Timișoara, ajunsă la ce-a de a 18-a ediție și care
are loc la Universitatea de Vest din Timișoara, în perioada 24-26 mai 2018.
Scopul organizării acestei manifestări, este atât de stabilire a unor relații de
colaborare între facultățile de fizică și școlile doctorale de la care provin participanții, cât
și de valorificare a cercetării științifice a doctoranzilor prin prezentarea respectiv
publicarea rezultatelor activității lor de cercetare.
Fiecare școală doctorală de fizică de la cele 4 universități din consorțiu va
desemna un număr de maxim 5 doctoranzi pentru participarea cu lucrări la conferința
doctoranzilor (1 lucrare/doctorand). Lucrările prezentate spre susținere trebuie să fie
avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat. Cele mai bune
lucrări prezentate la conferință de căttre de studenții doctoranzi vor fi selectate și pot fi
publicate în revista Analele Universității de Vest din Timișoara – Seria Fizică (revistă
cotată BDI), într-un număr special din acest an.
Prezentarea tuturor lucrărilor va fi orală, în limba română, timpul alocat fiecărei
prezentări fiind de 20 minute (care include întrebările și discuțiile), În cazul publicării în
Analele Universității de Vest din Timișoara – Seria Fizică, lucrările trebuie să fie
redactate în limba engleză, conform instrucțiunilor de redactare ale revistei (vezi pagina
conferinței TIM-18).
Pentru studenții doctoranzi participanți la Conferința Doctoranzilor, Universitatea
de Vest din Timișoara asigură cazarea și masa pe timpul desfășurării conferinței (24-26
mai 2018).
Pentru înregistrarea la conferință va rugam sa transmiteti urmatoarele date:
- Numele și prenumele participantului;
- Coordonatorul științific;
- Titlul lucrării;
Pentru trimiterea abstractului, vă rugăm să folositi template-ul indicat (abstract template
can be downloaded from here)
Aceste informații vor fi trimise d-lui prof. dr. Iosif Malaescu la adresa de e-mail:
iosif.malaescu@e-uvt.ro data limită fiind 01 mai 2018.
Pentru mai multe informatii vizitati pagina conferintei: https://timconference.uvt.ro .
Vă așteptăm cu drag în Timișoara!

