UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

DECANAT FEAA

Anunț FEAA selecție lucrări științice faza locală
a Olimpiadei Nationale a Economistilor in Formare (ONEF)
Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF) ediția 2018 conform
Regulamentului
AFER ( http://afer.org.ro/uploads/regulament-olimpiada-onef-2017.pdf).
Olimpiada se organizează și se desfașoara în doua faze:
(1) Faza locala -constă în selectia lucrarilor la nivelul fiecarei facultati membre AFER (inclusiv
FEAA), cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin regulament.
(2) Faza nationala a Olimpiadei, partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice, cu
durata de 3 zile.
Faza locală a selecției la nivelul FEAA (conform criteriilor stabilite de Regulament).
se organizeaza pe 2 sectiuni distincte (licenta respectiv masterat). O lucrare / comunicare poate avea
mai multi studenți autori și un coordonator (cadru didactic FEAA).
Astfel la FEAA se poate înscrie la faza nationala a competitiei, într-o sectiune de comunicari,
cu 2 lucrari / comunicari pentru fiecare nivel al studiilor universitare (licenta, respectiv master), care
au fost selectionate în faza locala, in baza criteriilor de evaluare prevazute de Regulament.
Calendarul FEAA al selecției-faza locală
Perioada /
Etape la nivelul FEAA
Observaţii
Termenul
Organizarea şi derularea la
FEAA a fazei locale a
2-19 Aprilie 2018
competiţiei de comunicări
științifice AFER
Înscrierea lucrărilor (pe cele
3-16 Aprilie Lucrările vor fi redactate respectand cerintele
două secțiuni: licență/master)
din Anexa 1 și se vor trimite până la data de
16
aprilie
pe
adresa
de
email
nicoleta.sirghi@e-uvt
Concurs public de selecţie a
18 Aprilie
Sala P02 –licență (ora 9.30)
lucrărilor care vor participa la
Sala P03-master (ora 9.30)
faza naţională
Finalizarea la nivelul FEAA a
19 Aprilie
Stabilirea listei finale cu lucrările FEAA
fazei locale a competiţiei de
selectate la faza locală și completarea
comunicări științifice
„Atestatului" pentru fiecare lucrare selectată
(Anexa 1 la prezentul Regulament).
Prodecan FEAA responsabil cu activitatea de cercetare științifică
Prof.univ.dr. SÎRGHI Nicoleta
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
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