
1. Denumirea proiectului: “Pentagonul fizicii!”

2.  Calendarul de implementare al proiectului

Date propuse: 4-8 mai 2011, 11-15 mai 2011

Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica

09:00

Sosire

Prezentari studenti Vizite institute Sesiunea de postere
Prezentari 
studenti

11:45 Pauza de cafea Pauza de cafea Pauza de cafea Pauza de cafea

12:00 Lectie invitata Lectie invitata Lectie invitata Lectie invitata

13:00 Pauza de masa Pauza de masa Pauza de masa

Plecare

14:00
Sesiune stiintifica 

de

prezentari 
studentesti

Volei/ Fotbal
Sedinta asociatii si 

membri FSRF

16:00 Deschidere

21:00
Petrecere de bun-

venit
Gratar

Observatii 
astronomice

Petrecere de 
incheiere

  
3.   Proiectul „Pentagonul Fizicii!”, aflat  în acest  an la prima ediţie, a luat fiinţă din 
dorinţa studenţilor Facultăţii de Fizică a Universităţii  din Bucureşti,  membrii ai  Asociaţiei 
Studenţilor Fizicieni de a oferi sansa tuturor celor aflati la un inceput de cariera in cercetare 
de a fi intr-o legatura stransa cu aspectele si rezultatele cele mai noi in diferite domenii de 
interes ale fizicii moderne. 
Proiectul  constă  în  organizarea,  a  unei  conferinte  in  localitatea  Magurele,judetul  Ilfov  in 
perioada 04.05.2011- 08.05.2011 sau 11.05.2011-15.05.2011 la care sunt invitaţi atât studenţii 
Facultăţii de Fizică, cât şi profesorii.    

Grupul ţintă al acestui proiect îl constituie studentii fizicieni din tara care desfasoara 
activitati de cercetare in domenii interdisciplinare fizicii. 

4. Obiectivele proiectului
4.1 sporirea  gradului  de  conştientizare  asupra  situatiei  actuale  din  institutele  si 
centrele de cercetare                      din tara.
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4.2 mobilizarea studenţilor şi cadrelor didactice din Facultatea de Fizică;
4.3 atragerea atenţiei asupra principalelor directii de cercetare;

5. Activităţi  şi listă de responsabilităţi
5.1 Mediatizarea proiectului 
5.2 Organizarea conferintei
5.3 Organizarea competitiei sportive
5.4 Organizarea sedintei cu membrii asociatiilor
5.5 Evaluarea proiectului

Responsabilităţi X, Y, Z:

– realizarea şi postarea afişelor si flyerelor
– promovare  pe internet  (reţele  de socializare,  pagini  web:  http://asf.fizica.unibuc.ro; 

www.asub.ro; www.fizica.unibuc.ro)
– promovarea în Facultatile de Fizică 
– recrutarea voluntarilor
– promovarea în campusurile studentesti
– cumpărarea produselor necesare desfăşurării conferintei
– amenajarea spaţiului destinat prezentarilor şi stabilirea programului 
– achiziţionarea şi pregătirea meselor
– asigurarea cazarii
– efectuarea bilanţului economic şi justificarea cheltuielilor
– realizarea şi interpretarea chestionarului de evaluare
– întocmirea raportului final

6. Resursele necesare
6.1 Resurse umane

– 10 membri echipă 
– voluntari

6.2 Resurse materiale

printarea afişelor şi flyerelor X RON
cazare Y RON
Masa Z RON
Băuturi K RON
Gadget-uri conferinta L RON
Total per participant  t RON 
TOTAL T RON

7. Instrumente de promovare
̶ postarea de afişe şi flyere
̶ internet  (reţele  de  socializare,  pagini  web:  www.asfub.wordpress.com;  www.asub.ro; 

www.fizica.unibuc.ro)
̶ comunicat de presă

http://www.fizica.unibuc.ro/
http://www.asub.ro/
http://www.fizica.unibuc.ro/
http://www.asub.ro/
http://asf.fizica.unibuc.ro/


8. Rezultate aşteptate
– atragerea participării studenţilor 
– strângerea de fonduri 
– îmbunătăţirea stării colaborarilor intre studentii facultatilor de fizica

9. Modalităţi de evaluare
– feedback  de  la  studenţi  şi  cadre  didactice,  în  legătură  cu  eficienţa  implementării 

proiectului


