
 

Departamentul Automatică şi Informatică Industrială 

Facultatea Automatică şi Calculatoare 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

  
 

Metodologie de desfăşurare a lucrărilor 

SESIUNII de COMUNICĂRI ŞTIINȚIFICE STUDENȚEŞTI 

Departament AII, 2022 

 

1. Toți studenții participanți precum şi membrii comisiilor vor fi înrolați pe platforma Moodle la 

cursul SCSS_AII - Course: SCSS_AII (upb.ro) în una dintre cele 4 secțiuni organizate la nivelul 

Departamentului AII. Pentru detalii, vă recomandăm să consultați programele secțiunilor pe 

pagina cursului de pe Moodle sau pe site-ul Departamentului AII, secțiunea Evenimente, 

SCSS_2022 - SCSS-2022, 13-14 Mai, 2022 (pub.ro)). 

2. Autorii lucrărilor sunt rugați să pregătească documentația însoțitoare în format Word (.doc sau 

.docx) sau PDF folosind modelul disponibil pe pagina web a cursului SCSS_AII de pe Moodle. 

3. În vederea susținerii lucrărilor, autorii sunt rugați să pregătească o prezentare conformă cu 

cerințele de pe aceeași pagină web. 

4. Pe platforma Moodle, la cursul menționat la punctul 1, există 4 secțiuni cu denumiri sugestive ce 

corespund secțiunilor SCSS organizate de Departamentul AII. În cadrul fiecărei secțiuni se găsesc 

atât resursele de tip Activitate (Assignment) dedicate încărcării lucrării propriu-zise şi a prezentării 

cât și informații despre termenele limită de încărcare, condiții specifice de desfășurare a 

evenimentului etc. Pentru situații speciale, autorii trebuie să ia legătura cu secretarii de comisii. 

5. Atenție: în cazul lucrărilor dezvoltate în echipă, încărcarea documentelor indicate la punctul 4 se 

va face doar de către primul autor. 

6. Susținerea prezentărilor şi interacțiunea cu membrii comisiilor se vor face folosind doar 

platforma online Microsoft TEAMS (în cazul a 3 secțiuni cu desfășurare a lucrărilor în format 

exclusiv online), respectiv cu participare fizică și posibilitate de participare și online pe platforma 

Microsoft TEAMS (în cazul unei singure secțiuni). În acest scop, fiecărei secțiuni i-a fost asociat 

câte un canal TEAMS dedicat care poate fi accesat folosind link-ul precizat în programul 

secțiunii. 

7. Premiile acordate în cadrul SCSS vor fi afişate atât pe site-ul Departamentului AII cât şi în pagina 

web a cursului Moodle aferent secțiunii. Studenții premiați vor fi contactați de către secretarul 

comisiei prin e-mail, pentru a trimite informațiile necesare plății premiilor. Vă rugăm să respectați 

modelul de lucrare şi să includeți o adresă de e-mail pe care o consultați în mod frecvent.   

8. În cazul în care întâmpinaţi probleme legate de paşii de mai sus, va rugǎm sǎ contactaţi secretarii 

de comisii. 

https://curs.upb.ro/2021/course/view.php?id=11283
http://www.aii.pub.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=906:scss2022&catid=6:evs&Itemid=10

