
 
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul 
cercetării” 
Titlul proiectului: “Cresterea atractivitatii si performantei programelor de formare doctorala si 
postdoctorala pentru cercetatori in stiinte ingineresti - ATRACTING” 
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/137070  
Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara 
 
                                                                                                                      Nr. 25/23.07.2014 
 
 
 

Instrucţiuni de redactare a documentaţiei pentru “Atelierele tematice” 
 
 
 
 In conformitate cu Contractul de muncă şi fişa postului, experţii pe termen scurt – ateliere 
tematice (ETS – AT) au obligaţia să furnizeze doctoranzilor din grupul ţintă, participanţi la 
atelierele tematice respective, fascicola suport pentru desfăşurarea atelierului. Materialul pentru 
tipărirea fascicolei va fi furnizat de ETS – AT cu cel puţin 30 de zile înainte de derularea 
activităţilor atelierului, în format electronic, pe adresa de e-mail: daniela.iuhasz@upt.ro. 
 
 Fascicola aferentă unui atelier este destinată prezentării: 
- programului de 4 zile al atelierului, 
- fundamentelor teoretice ale tematicii atelierului, 
- experimentelor sau lucrărilor care se vor efectua în cadrul atelierului, 
- modului de utilizare a rezultatelor obţinute (prelucrare şi interpretare), 
- bibliografiei specifice, 
 Pot fi ataşate în fascicolă 1 – 2 articole directoare din literature de specialitate, esenţiale 
pentru tematica atelierului. Inserarea paginilor de articole în format pdf se va face prin utilizarea 
opţiunii de editare “take a snapshot” din “Adobe reader”. 
 
 Fascicolele cuprinzând documentaţia aferentă “Atelierelor tematice” vor avea un format 
unic, prezentat mai jos, urmând a fi editate de Universitatea Politehnica Timişoara.  
 
 Structura documentaţiei este opţională, recomandându-se următoarele componente: 
prefaţa, cuprins, programul detaliat al atelierului, lista de notaţii şi simboluri, capitole tematice, 
concluzii, bibliografia recomandată, Anexe (articole publicate în reviste de specialitate - 
relevante pentru tematica atelierului, prezentari în Power Point – cel puţin 4 slide-uri pe pagină, 
etc). Numărul de pagini este de minimum 50. 
 
 Materialul elaborat de experţii pe termen scurt ateliere tematice va fi numerotat începând 
cu pagina 3. Copertele si paginile 1 şi 2 vor fi redactate de către Universitatea Politehnica 
Timişoara. 



 
 Precizăm că fascicolele editate în proiect sunt materiale de uz intern, fără catalogare 
bibliografică şi nu vor putea fi utilizate pentru revendicări externe proiectului. 
 Autorii fascicolei trebuie sa respecte marginile foii documentului, precum si tipul si 
dimensiunile caracterelor.  
 
 Ataşat vă expediem: 
- fişierul model pentru redactarea fascicolei, 
- copertele care vor fi folosite (pe coperta 1 apare imaginea simbol a universităţii gazdă a 
atelierului. 
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