Invitație de participare activă la
Noaptea Cercetătorilor 2013
Brașov, 27.09.2013
Aula „Sergiu T. Chiriacescu”
Stimați colegi,
Avem deosebita plăcere de a vă informa asupra participării Universității Transilvania în proiectul
european Noaptea Cercetătorilor, în calitate de partener local.
Noaptea Cercetătorilor este una dintre cele mai populare iniţiative ale Uniunii Europene care vizează
publicul larg şi urmăreşte să faciliteze interacţiunea cu ştiinţa într-un mod facil și amuzant. Intr-o
singură seară, sute de orașe europene sărbătoresc știința și cercetarea prin activități educative și
interactive dezvoltate de cercetători și oameni de știință pentru oameni curioși de toate vârstele.
În România, Noaptea Cercetătorilor 2013 este organizată sub egida Uniunii Europene de către Target
Active Training (organizatorul edițiilor din 2007, 2008, 2010, 2011 și 2012) în parteneriat cu Anticipația,
parte a grupului Nemira, Poliția Română, Centrul de Studii Complexe, Institutul Natțional de Cercetare
în Sport și Europa FM.
În Brașov evenimentul va avea loc în data de 27 septembrie, între orele 17.00 și 23.00, la Aula „Sergiu
T. Chiriacescu”.
Evenimentul este un prilej pentru Universitatea Transilvania de a-și promova rezultatele semnificative
și de a atrage tinerii către educație şi cercetare ştiinţifică.
În pregătirea evenimentului, sunteți invitați să participați prin idei și organizare de activități care să
promoveze domeniile de cercetare și educație în care sunteți implicați şi să pună într-o lumină
accesibilă publicului munca și preocupările dumnevoastră.
Desfășuratorul evenimentului cuprinde mai multe zone de interes:
Zona Uniunii Europene și centrul de înregistrare a vizitatorilor, în
care organizatorii naționali ne pun la dispozitie un kit de concurs pe
teme știintifice europene.
Zona Knowledge, în care institute de cercetare și cercetători fac
demonstrații practice ale activității lor și în care suntem invitați să
dezvoltăm un program detaliat.
Zona SCI FUN în care știința se îmbină cu distracția. În această zonă
putem realiza o parte din experimentele sugerate de către
organizatorii naționali.
Zona Agora, un spațiu de discuție și dezbatere, unde putem aduce
în prim plan subiecte interesante din activitatea noastră.
Vă invităm să trimiteţi propunerile pentru participare până la data
de 24.09.2013 pe adresa radu.m@unitbv.ro. Vă stau la dispoziţie şi
la numărul de telefon 0745-183892.
Cu deosebită considerație,
asis.dr.ing. Radu MUNTEAN,
Coordonator local

