
POLITEHNICA premiază performanŃele în cercetare ale studenŃilor 

 

Luni, 17.12.2012, a avut loc concursul şi ceremonia de decernare a premiilor pentru studenŃii care au 

derulat activităŃi de cercetare prin intermediul proiectului „PRACTICOR - ReŃea transnaŃională 

educaŃională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaŃa muncii, în 

societatea cunoaşterii”.  

În cadrul concursului au fost înscrise o serie de lucrări dintre care Comisia de evaluare şi analiză a 

lucrărilor a selectat cele mai bune 15 lucrări pe care studenŃii le-au susŃinut în faŃa comisiei şi în faŃa 

celorlalŃi colegi. Aceste lucrări au inclus o componentă practică puternică, fiind rezultatul cercetării 

empirice derulate în cadrul activităŃii de practică. Fiecare student a beneficiat de îndrumarea şi 

coordonarea unui tutore din cadrul organizaŃiei partenere în cadrul căreia a desfăşurat activitatea de 

practică. 

În urma concursului au fost decernate 6 premii, după cum urmează: 

Premiul I:  

Autori: Andrei-Octavian USCAT, ETc – specializarea TST Eng., Anamaria VIRVONI, ETc – 

specializarea TST,  sub coordonarea tutorelui Bernd BIBERSTEIN 

Lurare: IMAGE PROCESSING BASED ON TRIANGULATION STL FILES  

Premiul II: 

Autor: Elena Octavia Herman, ETc – specializarea TST Eng., sub coordonarea tutorelui Doreen 

STEGLICH 

Lucrare: 3D SHAPE ANALYSIS 

Premiul III:  

Autor: Marius PELLE, Mecanică – specializarea EDTV, sub coordonarea tutorilor Virgil Crişan şi 

Daniel Bisorca 

Lucrare: IMPACT STUDY ON THE AIR QUALITY FOR A LIGNITE POWER PLANT 

EQUIPPED WITH FLUE GAS DESULPHURISATION FACILITY 



MenŃiunea I 

Autor: Caius Hamza Borbely, mecanică – specializarea SET 

Lucrare: SIMULATION OF A CLAUSIUS RANKINE CYCLE IN ENBIPRO 

MenŃiunea II 

Autor: Alexandru Simoc, Mariana Zimbru, ConstrucŃii – specializarea CCIA 

Lucrare: TEHNOLOGIA DE REALIZARE A UNUI POD DE CALE FERATĂ METALIC 

MenŃiunea III 

Autor: Cristian Ioan Brihan, Laura-Anca Scurtu, ETc – specializarea EA 

Lucrare: BUISNESS PLANNING, THE NEED FOR A UNIFIED MODELING STANDARD 

 

ToŃi participanŃii au primit o diplomă de participare prin care le-au fost recunoscute meritele, cei şase 

premianŃi primind şi o subvenŃie financiară pentru a le încuraja continuarea activităŃii de cercetare şi pe 

viitor. 

Mai multe informaŃii despre lucrările înscrise în concurs, despre participanŃi sau despre activitatea 

noastră, se pot obŃine de pe site-ul proiectului www.practicor.ro sau de la sediul Practicor situat în 

Timişoara, pe B-dul Mihai Viteazul, nr.1, etaj 4, telefon 0256 403 734. 

Acest proiect este finanŃat de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul 

OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 "Corelarea 

învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii", Domeniul major de intervenŃie 2.1. "TranziŃia de la 

şcoală la viaŃa activă", în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări 

Energetice ISPE Bucureşti, parteneri naŃionali şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur Forderung der 

angewandten Forschung, în calitate de partener transnaŃional. 


