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2. Mӑsurӑtori geodezice inginerești
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propusă de Comitetul Ştiinţific:

FACULTATEA DE GEODEZIE

la simpozionul

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

TEMATICA

TALON DE PARTICIPARE
Numele: .....................................................................
Prenumele: ................................................................
Instituţia (Firma): .......................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Adresa: ......................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Telefon:......................... Fax:.....................................
E-mail: .......................................................................
..................................................................................
Titlul lucrării: ..............................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Autori: ........................................................ .............
..................................................................................
Profesor coordonator: .................................................
..................................................................................
..................................................................................
Doriţi să participaţi la masa festivă:
DA
NU
Data: .................... Semnătura:...........................
Vă rugăm sa transmiteţi talonul de participare la adresa:
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Facultatea de Geodezie
B-dul Lacul Tei 124, Sector 2, OP 38,
020396 Bucureşti
Inscrierea la simpozion se poate face şi direct,
la adresa de e-mail: geoprevi.student@gmail.com
Termenul limită pentru transmiterea talonului de
participare şi a rezumatului lucrării: 01.04.2016
Termenul limită pentru plata taxei și transmiterea lucrării
in extenso: 29.04.2016. Odatӑ cu lucrarea se va transmite
obligatoriu dovada scanatӑ a efectuӑrii plӑții.

GHID PENTRU ÎNTOCMIREA ARTICOLELOR ȘI
POSTERELOR
Pentru ca lucrările susținute să fie unitare, vă
rugăm să respectaţi următoarele cerinţe privind modul de
prezentare a acestora. Nerespectarea cerinţelor conduce
la neacceptarea lucrării.
Limba oficială a simpozionului:
Română şi engleză
Editarea lucrӑrilor
Lucrările pot fi prezentate ca articol sau sub formӑ de
poster.
În cadrul simpozionului va fi organizatӑ o sesiune de
prezentare a posterelor.
Articolele vor fi redactate în engleză sau română cu
procesorul de texte Word (orice versiune), formatul paginii: A4
(210x297mm). Lucrarea va avea un număr par de pagini,
minim 6 și maxim 8.
Condiții de redactare a articolelor
Suprafața de încadrare a textului: se va lăsa o margine de 15
mm stânga și dreapta și 25 mm sus și jos. Încadrarea textului
se face pe două coloane după precizarea titlului lucrării și a
autorilor.
Font de scriere: Times New Roman 10;
1. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 16, centrat, la
3pt de marginea superioară (în meniul Paragraph Before=3pt);
2. Urmează numele cadrului didactic coordonator și ale
autorilor (studenților). Acestea vor fi scrise cu Times New
Roman 12, aliniat la stânga; funcțiile, gradele didactice,
instituțiile de proveniență și adresele de corespondență vor fi
trecute ca note de subsol la sfârșitul primei coloane de
redactare a textului;
3. Încadrarea pe două coloane va începe la 90 pt de marginea
superioară (în meniul Paragraph Before=90pt);
4. Rezumatul lucrării (maxim 15 rânduri) va începe la 90 pt de
paragraful cu autorii. Textul va fi scris cu Times New Roman
10, la un rând. Textul va începe cu cuvântul Abstract și
respectiv Rezumat scris bold, aliniat la stânga.
Condiții de redactare a posterelor
Formatul acceptat este A1. Posterele vor purta sigla UTCB. In
partea dreaptă sus, sub titlu, vor fi trecute numele cadrului
didactic coordonator și ale studenților.

Modul de transmitere:
1. Rezumatele și lucrările vor fi transmise prin e-mail la
adresa: geoprevi.student@gmail.com.
2. Fiecare lucrare va fi analizată de Comitetul Ştiinţific al
Simpozionului, care va decide acceptarea sau
respingerea acesteia. Decizia va fi comunicată
autorilor prin e-mail.
3. Articolele premiate se vor desemna în funcție de
voturile celor prezenți în salӑ.
4. Comitetul științific va selecta cele mai bune articole
pentru a fi publicate în Revista de Geodezie a UGR
(punctele 1, 2, 3 din tematică) și Buletinul științific al
UTCB. Seria: Limbi străine și comunicare (punctul 4
din tematică.)
Taxa de participare
1. Este de 50 lei de persoană, această valoare incluzând
costurile de organizare și mapa conferinței.
2. Taxa va fi achitată cel târziu până la data 29.04.2016.
Dovada scanatӑ a efectuării plății va fi transmisӑ prin
e-mail odată cu lucrarea.
Prezentarea lucrărilor
1. Va fi programată ulterior.
2. Locul desfăşurării va fi ales în funcţie de numărul
participanţilor şi va fi comunicat în al doilea anunţ.
La încheierea simpozionului se va organiza o masă
festivă, pentru care se plătește separat suma de 50
lei.
Participanții care doresc să fie cazați în Căminul
Studențesc nr.7 sunt rugați să precizeze acest lucru la
aceeași adresă de e-mail până la data de 13.05.2016.
Al doilea anunţ va fi finalizat şi transmis după data de 10
mai 2016, când se vor comunica numărul şi numele
participanţilor, precum şi titlurile lucrărilor acceptate.
Formatul lucrării, al posterului, tipul de fişier precum şi alte
informaţii pot fi accesate şi de pe site-ul Facultăţii de
Geodezie: geodezie.utcb.ro .

