Pentru Conferinţa Internaţională „3rd International Conference for Doctoral Students – IPC 2017”, secțiunea
„Creativity & Innovation – C&I” , care se va desfășura la Brașov în 22 și 23 iunie 2017, sunt necesare următoarele
precizări specifice:
Secțiunea C&I are caracter inter/pluri-disciplinar, datorită spectrului larg al subiectelor acceptate (cu cerința
obligatorie de a constitui contribuţii proprii creativ/inovative originale), topicul fiind: creativitate şi inovare/inventică
într-o multitudine de domenii (inclusiv de graniţă) în care sunt dezvoltate noi tehnici, metode, procese, noi abordări
(de exemplu în: inginerie, design, ştiința calculatoarelor, economie, marketing, management și altele). În ştiinţele
aplicate, contribuţia creativă a unei lucrări vizează, în general, inovaţia sau invenția.
Se vor parcurge două faze: prezentarea lucrării la Conferință și apoi publicarea.




Faza I – Conferința:
Este necesară o prezentare în Power Point care să contureze IDEEA și punctele principale ale lucrării,
necontând caracterul ei: teoretic, de analiză, de sinteză, experimental sau altul.
Pentru această fază trebuie completat şi trimis pe adresa redacţiei (redactie.creativitate@gmail.com sau
redactie.creativitate@unitbv.ro) formularul de înscriere (titlul prezentărilor + un scurt rezumat de 250 de
cuvinte). Termenul de trimitere a formularului de înscriere s-a extins la perioada: 30 aprilie -14 mai 2017.
Membrii echipei organizatoare vă vor contacta din timp (prin e-mail), cu informaţii utile atât pentru
pregătirea prezentărilor lucrărilor la IPC 2017 cât şi pentru publicarea lor.
Faza II – Publicarea:
Lucrările susținute la IPC 2017, vor fi redactate pentru publicare de autori după Conferinţă, cu respectarea
unor deadlines-uri ce vor fi comunicate ulterior. Articolele acceptate vor fi publicate integral (până la
sfârșitul anului 2017) atât online cât şi în format electronic (pe CD cu carcasă dedicată) în ediția specială a
Revistei bilingve româno-engleză Creativity and Innovation Journal / Creativitate şi Inovare (indexată BDI),
din cadrul IOSUD-UNITBv, ISSN 2537-5997, vol. 9-2017, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.
Redactarea va fi făcută bilingv (română + engleză) de către autorii români şi numai în limba engleză de către
autorii străini.

Acest sistem cu două faze, folosit frecvent în anii anteriori, confirmă faptul că discuțiile purtate la Conferință
contribuie, de multe ori substanțial, la îmbunătățirea lucrărilor trimise spre publicare. Pentru doctoranzi, în special
cei din anul I, sistemul constituie şi o inițiere utilă în activitatea de susţineri publice & publicări impusă în programul
de pregătire a tezei de doctorat.
Formularul pentru înscriere, inclusiv template-ul detaliat pentru redactarea articolelor, poate fi găsit accesând linkul
http://www.unitbv.ro/creativitate/conferinte.html. Pentru orice alte informaţii ne puteți contacta oricând la adresa
redacției.
Echipa C&I,
Prof. dr. ing. Şerban BOBANCU
Pd. dr. ing. Ramona Elena DUMITRAŞCU

