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 Iași, 26 octombrie 2020 

 

Doamnă/Domnule  Decan, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 6 noiembrie 2020 masa rotundă 

intitulată “Noaptea Cercetătorilor Europeni- eveniment de popularizare a științei”. Evenimentul își 

propune să prezinte modul în care cercetătorii de la Facultatea de Fizică din UAIC au dezvoltat acest proiect 

de succes precum și provocările în organizarea acțiunilor din acest an, in condițiile impuse de pandemia 

COVID 19. 

Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului 

cercetării de excelență la UAIC.  Acest proiect a primit finanțare în cadrul competiției Proiecte de 

dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării şi 

Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI 

III).  

Întâlnirea se adresează tuturor cercetătorilor si cadrelor didactice din UAIC interesați în promovarea către 

publicul larg a metodelor de comunicare a științei. 

Intervențiile din cadrul evenimentului vor fi susținute de: dl. conf.univ.dr. Ionuț Topala, dl. lect.dr.Cătălin 

Agheorghiesei, dl. lect.dr.Valentin Pohoață și de dna Mădălina Cocea, specialist în comunicarea științei. 

 

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma ZOOM începând cu ora 11. Atașat vă prezentăm 

programul întâlnirii. 

 
Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere atașat și să îl transmiteți la adresa: 
diana.lina@uaic.ro.  
Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul 
Activității de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de 
contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro. 
 
Cu aleasă considerație, 
  
Prof.univ.dr. Marius Alin ANDRIEȘ, 
Directorul proiectului 
„Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC” 
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