COMPETITIE DE PROIECTE STUDENȚEȘTI
PENTRU O BURSĂ IN VALOARE DE 2000 LEI

A VISION OF SAFETY
REDACTAREA UNUI GHID
cuprinzând
Recomandări privitoare la materialele utilizate la amenajarea interioară a cluburilor
Această competiție de proiecte este o expresie a solidarității cu toți cei afectați de tragedia din clubul
bucureștean și va oferi o viziune de viitor bazată pe cunoașterea științifică a unor materiale specifice
amenajărilor interioare de club.

Cui îi este adresată competiția: Grupuri de 3-5 studenți din toți anii de la facultățile cu
profil tehnic.
Termen de înscriere: 10 Decembrie 2015
Condiții de înscriere: Depunerea unui Dosar de proiect cu planul de lucru prevăzut:
- Tipuri de studii și cercetări necesare pentru realizarea unei sinteze privitoare la
calitatea unor materiale utilizate în amenajarea interioară a cluburilor
- Experimente prevăzute pentru verificarea timpului de ardere și a rezistenței la
foc a unora dintre materiale
Înscrierea: se va face la Secretariat Rector.
Rezultatele jurizării și alegerea echipei câștigătoare se vor comunica până la data de
16 Decembrie 2015.
Termenul de finalizare a GHIDULUI: 20 Aprilie 2016

Bursa va fi constituită din următoarele fonduri:

Suma obținută din taxa de intrare la Festivalul Etnovember 2015, la Târgul Medieval de la
Bastionul Țesătorilor (circa 1000 lei)
- Suma provenită din fondurile Universității Transilvania din Brașov (1000 lei)
Banii vor fi cheltuiți pentru realizarea părții experimentale a proiectului.
-

RECOMANDĂRI:
-

-

Se recomandă alcătuirea unor echipe cu specializare mixtă: de ex. Construcții+ Ingineria
Materialelor+Ingineria Lemnului.
Se recomandă și studierea Regulamentelor de funcționare a cluburilor din România și din alte
țări europene.
Se recomanda realizarea sintezelor de studiu sub formă tabelară, însoțite de comentariile
necesare.
Se recomandă contactarea firmelor producătoare de materiale care pot fi destinate
amenajării interioare a cluburilor și solicitarea de mostre gratuite. Universitatea sprijină acest
demers.
Se recomandă ca fiecare echipă să-și aleagă un cadru didactic coordonator, dar acest lucru nu
este obligatoriu.

Anexă – structură proiect

1. Titlu proiect:
2. Coordonatori proiect:
3. Date contact:
4. Planul de lucru
5. Echipa proiectului
6. BUGETUL PROIECTULUI:
Categorie de cheltuieli

Valoare (lei)

TOTAL
Coordonator Echipă Studenți

Cadre didactice coordonatori:

