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Universitatea de Vest din Timișoara 
Facultatea de Fizica 

organizează ediția a II- a concursului 

„Noaptea cercetătorilor” 
2014 

Secţiunile: eseu,fotografie și desen 
gimnaziu și liceu 

 

Regulament  
 

 Eseu 
 
Concursul se desfășoară in perioada: 15 septembrie - 25 septembrie 2014. Elevii participă în concurs cu un eseu 

propriu. Acestea pot fi înscrise in concurs doar online. Textul scanat va fi transmis online pe adresa: 
marin.popescu@e-uvt.ro  și va cuprinde in josul paginii numele si prenumele, unitatea de învățământ și clasa. 
Textele vor fi scrise cu diacritice și nu vor depăși o pagina A4, font Times New Roman, dimensiunea fontului 12 . 
Se acceptă doar texte scrise în limba româna. Tematica; știință și cunoaștere. 

 
Atenție! Înscrierea în concurs se face astfel: 
 
La înscrierea pe adresa dedicată, dupa transmiterea online a lucrării și completarea tuturor datelor cerute 

(completate cu diacritice), elevul va  fi considerat înscris.  
Înscrierea se face în perioada: 15 septembrie- 25 septembrie 2013. 
 
Jurizarea va urma etapele: 
 
1. Toate textele înscrise în perioada menționată (un text de persoana) vor fi citite de juriul desemnat, constituit 

din reprezentanti ai mediului preuniversitar si ai Universitatii de Vest Timișoara. Nu există un numar 
prestabilit de nominalizări. Toate textele vor intra în selecția finală de nominalizare. 

2. Eseurile nominalizate vor fi citite de juriu care va stabili eseurile  finaliste si, dintre acestea, eseurile care vor 
fi distinse cu premiile I, II si III. Toate celelalte eseuri (dintre cele finaliste) vor fi considerate a fi terminat 
concursul la egalitate. 

 

 
Fotografie și desen 

 
Secțiunea de fotografie are 2 categorii: 
- fotografie digitală printată - alb-negru -tematica științe  
- fotografie digitală printată -  color-tematica științe 
Secțiunea desen are o categorie: desen în acuarelă sau desen în creion cu tematica științe 
 
 
Participanții se pot înscrie la oricare din aceste categorii cu max 2 (doua) lucrări pentru fiecare categorie. 
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Concursul se desfășoara pe perioada: 15 septembrie- 25 septembrie 2014. Elevii participă în concurs cu max doua  
fotografii sau doua desene proprii, pentru oricare categorie! Fotografiile sau desenele vor fi depuse la 
Universitatea de Vest , B.dul V. Parvan nr. 4, sala 001 intre orele 8,00- 16,00 in toata perioada mentionata 
mai sus.   

Desenele trebuie sa aiba dimensiunile unui format A3 sau A2   
Fotografiile sau desenele  nu trebuie sa aiba rama sau semnatura. 
Fotografiile/ desenele care nu respecta regulamentul vor fi descalificate din oficiu!  
 
Atentie! Inscrierea in concurs se face astfel: 
 
Inscrierea pentru concurs se face dupa completarea tuturor datelor personale cerute odata cu depunerea 

lucrarilor la sediul UVT. Din acel moment elevul va putea intra in jurizare. 
 
 
Data limita de înscriere a fotografiilor este 25 septembrie 2014! 
 
Jurizarea va urma  etapele: 

 
1. Toate fotografiile și desenele înscrise in perioada menționata vor fi evaluate de juriul desemnat, constituit din 

reprezentanți ai mediului preuniversitar și ai Universității de Vest din Timișoara. Nu există un numar 

prestabilit de nominalizări. Toate lucrările  vor intra în selecția finală de nominalizare. 

2. Lucrarile nominalizate vor fi evaluate de juriu care va stabili lucrările  finaliste și, dintre acestea, lucrările care 

vor fi distinse cu premiile I, II și III. Toate celelalte lucrări (dintre cele finaliste) vor fi considerate a fi 

terminat concursul la egalitate. 

 
  Calendarul concursului 
 
• Înscrieri: 15 septembrie- 25 septembrie 2014 

• Jurizarea : 25 septembrie 2014 

• Anunţarea rezultatelor: 26 septembrie 2014 

• Expunerea fotografiilor: 26 septembrie 2014, în holul din fața Amfiteatului Aula Magna al Universității de Vest 
din Timișoara 

• Premierea caștigătorilor : 26 septembrie 2014 în  Amfiteatrul ”C. Salceanu” , al Facultății de Fizică, conform 
programului actiunii. 
 

• Orice elev din ciclul gimnazial și liceal  poate participa și la sectiunea eseu și la sectiunea fotografie/desen. 
• Nerespectarea uneia din condițiile sus menționate atrage dupa sine descalificarea concurentului sau a 

lucrării respective. 
• Trimiterea lucrărilor presupune ca participanții au acceptat integral conditiile prezentului regulament. 

 
 

 

 

 


