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REGULAMENTUL CONCURSULUI PROFESIONAL STUDENTESC
NATIONAL A.I.I.R.

1. Participarea la concurs
 Lucrarile inscrise in concurs trebuie sa fie la nivelul unor lucrari de licenta sau de
master, si trebuie sa apartina studentilor participanti la concurs.
 Subiectul lucrarilor este in totalitate liber, cu conditia ca subiectul sa se inscrie in
domeniul ingineriei instalatiilor. Metodele utilizate pot fi experimentale,
analitice, numerice, etc.
 Lucrarea inscrisa in concurs va putea fi elaborata de un singur student sau de o
echipa alcatuita din maximum 2 studenti. Varsta studentilor trebuie sa
corespunda studiilor universitare si sa nu depaseasca 26 de ani.
 Fiecare echipa participanta la concurs va trebui sa isi prezinte lucrarea pe un
poster format A1, intr-un rezumat pe maximum 6 pagini format A4 si intr-o
prezentare PowerPoint.
 Toate documentele (posterul + rezumatul + prezentarea PowerPoint) vor fi
redactate in limba engleza.
 Prezentarea lucrarii in fata juriului se va face de asemenea doar in limba engleza.
2. Juriul competitiei
 Juriul concursului profesional studentesc national in ingineria instalatiilor este
alcatuit din cadre didactice romane, de nivel academic profesor universitar sau
conferentiar universitar, si avand foarte bune cunostinte de limba engleza.
 Fiecare centru universitar in care exista facultati, departamente sau catedre de
ingineria instalatiilor isi va delega cate un membru in juriul concursului, cu cel
putin 30 de zile inainte de data tinerii concursului.
 Nu poate fi membru al juriului un cadru universitar care este si indrumator
stiintific al unei echipe participante la concurs.
 Consiliul Director al A.I.I.R. poate delega ca membri ai juriului reprezentanti ai
mediului de afaceri din domeniul instalatiilor.
 Presedintele juriului este reprezentantul Romaniei in Comitetul Educational
REHVA.
 Votul tuturor membrilor juriului este egal.
3. Desfasurarea concursului
 Toti participantii la concurs isi vor prezenta oral lucrarea in fata juriului.
Prezentarea orala va fi insotita de un poster si o prezentare in PowerPoint. Nu
sunt permise prezentari video sau prezentari pre-inregistrate.
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 Timpul recomandat pentru o prezentare este de 15 minute. In functie de contextul
organizatoric, juriul poate stabili – de comun acord – timpul acordat fiecarei
echipe participante.
 Dupa fiecare prezentare, fiecare membru al juriului poate pune maximum 3
intrebari fiecarei echipe participante la concurs, in legatura cu lucrarea
prezentata.
4. Evaluarea lucrarilor prezentate in concurs
 Evaluarea tuturor lucrarilor prezentate in concurs se va face pe baza unor fise de
evaluare.
 Fiecare membru al juriului va completa cate o fisa de evaluare pentru fiecare
participant / echipa participanta in concurs (conform modelului atasat).
 Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
-

relevanta subiectului si inscrierea in prevederile directivelor europene
fezabilitatea tehnica a subiectului si metodele utilizate
rezultatele (cuantificate) obtinute in comparatie cu obiectivele propuse
validitatea rezultatelor si analiza fundamentarii rezultatelor
impactul socio-economic al temei prezentate
aportul la dezvoltarea institutionala a universitatii
calitatea prezentarii – prezenta si calitatea posterului, participarea echilibrata la
prezentare a tuturor membrilor echipei, limbajul tehnic si acuratetea exprimarii in limba
engleza

 Ierarhizarea echipelor participante se va face pe baza punctajului cumulat obtinut
de fiecare echipa participanta. Punctajul cumulat al unei echipe participante la
concurs se calculeaza prin insumarea punctajelor acordate de fiecare membru al
juriului pentru echipa participanta respectiva, punctaje inscrise in fisele de
evaluare.
 Dupa terminarea tuturor prezentarilor, juriul va delibera si va stabili castigatorul
concursului si ocupantii locurilor urmatoare. Acestia vor fi anuntati tuturor
participantilor la concurs.

5. Dispozitii finale
 Castigatorul concursului isi va prezenta lucrarea in plenul conferintei nationale,
in limba engleza.
 Toti participantii la concurs vor primi cate o diploma de participare la concurs.
 Castigatorul concursului national va reprezenta Romania la concursul european
REHVA din anul care urmeaza Conferintei Nationale de Instalatii.
 Castigatorul concursului profesional studentesc national poate beneficia de burse
de pregatire si diverse alte premii.
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FISA DE EVALUARE
Echipa participanta la concurs:
nume, prenume, centru universitar,
facultate/department
Cadrul didactic indrumator:
Titlul lucrarii prezentate:

Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj

1

Relevanta subiectului si inscrierea in prevederile directivelor
europene

Max. 15

2

Fezabilitatea tehnica a subiectului si metodele utilizate

Max. 15

3

Rezultatele (cuantificate) obtinute in comparatie cu obiectivele
propuse

Max. 15

4

Validitatea rezultatelor si analiza fundamentarii rezultatelor

Max. 15

5

Impactul socio-economic al temei prezentate

Max. 15

6

Aportul la dezvoltarea institutionala a universitatii

Max. 15

7

Calitatea prezentarii – prezenta si calitatea posterului, participarea
echilibrata la prezentare a tuturor membrilor echipei, limbajul
tehnic si acuratetea exprimarii in limba engleza

Max. 10

TOTAL PUNCTAJ
Evaluator:
nume, prenume, grad academic,
centru universitar
Semnatura:
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Max. 100

