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Stimată Doamnă Director/Stimate Domnule Director, 

Stimaţi profesori de biologie, de informatică şi ingineri! 

 

Cu ocazia Zilei Facultăţii, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică din 

cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează în data de 27 mai 2014, 

două simpozioane școlare pentru elevii de gimnaziu şi de liceu şi un vernisaj de fotografii 

pentru elevii colegiilor, liceelor şi şcolilor gimnaziale. Scopul concursurilor şi al vernisajului 

este de a prezenta responsabilitatea omului privind natura şi tehnologia informației. 

 

Programul Zilei Facultăţii (a se vedea afişul ataşat) se va desfăşura în Campusul Nou al 

Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Corpul C, etajul III, Str. Liviu Rebreanu Nr. 86, 

cu începere de la orele 1330. 

 

          
 

DETALII DESPRE CONCURSURILE 

şi 

VERNISAJUL DE FOTOGRAFII AL ELEVILOR 

 

1. Simpozionul ştiinţific adresat elevilor colegiilor şi liceelor: 

Tema concursului: “NATURA ŞI OMUL”. 

- Fiecare şcoală poate fi reprezentată de elevi sau echipe formate din trei membri şi un profesor 

însoţitor. 

- Participarea la concurs trebuie anunţată de fiecare elev sau echipă printr-un e-mail trimis 

organizatorilor până în 26 mai la adresa: biologie@uvvg.ro şi vă rugăm, să precizaţi numele şi 

prenumele elevilor, şcoala de provenienţă, clasa şi profesorul coordonator. 

- Fiecare elev/echipă va realiza o prezentare Power-Point formată din minimum 8-10 slide-uri. 

Prezentarea va evidenția problematica legăturilor şi relațiilor multiple care există între natură 

şi om. O atenție specială poate fi acordată interdependenței dintre natură şi om, iar în cazul în 

care sunt abordate aspecte de discordanță dintre natură şi om se vor propune soluţii pentru 

remedierea problemelor identificate. Prezentarea poate să fie concepută şi ca un studiu de caz. 

- Prezentarea Power-Point va fi susţinută de către fiecare elev/echipă în data de 27.05.2014, 

începând cu orele 13:30. 

- Evaluarea prezentărilor va ține cont de relevanța problemei identificate şi claritatea soluțiilor 

propuse. 
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- Se vor acorda premiile I, II, III şi diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice.  

 

2. Simpozionul ştiinţific adresat elevilor colegiilor şi liceelor: 

Tema concursului: “OMUL ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI”. 

- Fiecare şcoală poate fi reprezentată de elevi sau echipe formate din trei membri şi un profesor 

însoţitor. 

- Participarea la concurs trebuie anunţată de fiecare elev sau echipă printr-un e-mail trimis 

organizatorilor până în 26 mai la adresa: biologie@uvvg.ro şi vă rugăm, să precizaţi numele şi 

prenumele elevilor, şcoala de provenienţă, clasa şi profesorul coordonator. 

- Fiecare elev/echipă va realiza o prezentare Power-Point formată din minimum 8-10 slide-uri. 

Prezentarea va evidenția modul în care tehnologia informației şi comunicării contribuie la 

dezvoltarea culturii şi științei. Prezentarea poate să fie concepută şi ca un studiu de caz, astfel pot 

fi propuse aplicații noi prin care s-ar putea soluționa probleme de importanță generală sau locală 

menite să contribuie la progresul omenirii.   

- Prezentările Power-Point vor fi susținută de către fiecare elev/echipă în data de 27.05.2014, 

începând cu orele 13:30. 

- Evaluarea prezentărilor va ține cont de relevanța problemei identificate şi claritatea soluțiilor 

propuse. 

- Se vor acorda premiile I, II, III şi diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice.  

 

 

 

 

 

 

3. Vernisaj realizat din fotografiile elevilor colegiilor, liceelor şi școlilor gimnaziale: 

Tematica fotografiilor: “Peisaje naturale şi urbane arădene” şi „Surprinde natura prin selfies”. 

- Prin tematica vernisajului este dorită prezentare valorilor naturale şi urbane din Județul Arad, şi 

în mod special frumusețile şi armonia naturii, dar pot fi elogiate valorile culturale ce semnifică 

armonia dintre om şi natură.  

- Vor fi acceptate fotografii efectuate cu camere digitale de toate tipurile, inclusiv telefoane mobile. 

„Selfie”-ul este o poză pe care autorul îşi face singur pentru a documenta prezența în cadrul 

evenimentului surprins. 

- Fiecare şcoală poate fi reprezentată de mai mulţi elevi şi un profesor însoţitor. 

- Fotografiile propuse pentru vernisaj trebuiesc trimise de fiecare elev printr-un e-mail 

organizatorilor până în 26 mai la adresa: biologie@uvvg.ro şi vă rugăm, să precizați numele şi 

prenumele elevului autor, școala de proveniență, clasa şi profesorul coordonator. 

-  Un membru din fiecare echipă va prezenta lucrarea realizată, având la dispoziţie maximum 5 

minute. 

-  Se vor acorda premiile I, II, III şi diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice. 

 

            

Vă mulțumim pentru sprijinul Dumneavoastră, 

şi  

vă așteptăm cu drag la Ziua Facultăţii noastre! 

 

 

               

Decan  
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Prof.univ.dr. Mathe Endre    


