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Amintiri din Iaşi…

¾

Avem onoarea de a vă invita să participaţi
la lucrările
“Simpozionului anual al specialiştilor din
industria de tricotaje-confecţii”
ce va avea loc în zilele de 4-5 decembrie
2009 la Facultatea de Textile-Pielărie şi
Management Industrial
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Noi materiale textile
Fibre şi fire textile performante
Design şi dezvoltare de produs
CAD-CAM în confecţii
CAD-CAM în tricotaje
Dezvoltări ale echipamentelor
Dezvoltări ale tehnologiilor
Management şi asigurarea calităţii
Textile tehnice si functionale
Educaţie inginerească

Articolele se redactează în procesorul de texte MS
Word 7 (8,) cu precizările:
• Formatul de pagină 17 x 24 cm ;
• Margini: stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 2 cm,
jos 2 cm, în oglindă ;
• Font – Times New Roman;
• Tabulator de 0.5 cm;
• Titlul articolului se va scrie la 4 rânduri libere
de header, centrat, majuscule, mărime caracter
13;
• Numele autorilor şi afilierea la un rând liber
de titlu, itlalic, mărime caracter 9;
• Rezumatul articolului – la două rânduri libere
de numele autorilor, italic, mărimea 11.
Rezumatul şi 4-8 cuvinte cheie se prezintă şi
în limba engleză;
• Textul articolului începe la două rânduri
libere de textul rezumatului, mărime caractere
11, la un rând ;
• Intre subtitluri şi paragrafe se lasă un rând
liber;
• Articolele vor avea un număr par de pagini
(maximum 8 pagini);
• Tabelele,
graficele
desenele,
relaţiile
matematice se vor insera în text şi se vor
numerota în ordinea apariţiei;
• Pentru textul din tabele se va folosi caractere
de mărimea 9;
• Pentru denumirea figurii se va folosi caractere
de mărimea 9;
• Desenele se realizează într-un editor grafic,
sau vor fi scanate cu o rezoluţie de min.300
dpi.
Instructiunile privind înregistrarea si redactarea
rezumatelor si lucrărilor se gasesc pe site-ul
simpozionului:
http://www.tricotajeconfectii.ro/simpozion/
Adresele de contact:
simpozion_ttc@tex.tuiasi.ro
ursache@tex.tuiasi.ro
filips@tex.tuiasi.ro
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31 oct. 2009 - Înscrierea şi rezumatul
lucrărilor (în limba română şi într-o limbă
străină)
15 nov. 2009 – Notificare acceptare
20 nov. 2009 - Trimiterea lucrărilor
aceptate si redactate conform
instrucţiunilor
28 nov. 2009– Plata taxei de participare

¾ 400 lei – pentru firme
¾ 80 lei – pentru persoane fizice
-

Pentru firme, taxa se poate percepe prin
Contract de sponsorizare sau personal
Pentru persoane fizice, taxa se depune la
Casieria ASITEX în contul Catedrei de
Tricotaje-Confecţii

- preliminar Vineri, 4 dec. 2009
• 0800-0930 – Primire participanţi
• 0930 -1000 –Deschiderea oficială a
simpozionului
• 1000-1130 – Prezentare de firme
• 1130-1200 – Pauza de cafea
Prezentare lucrări de creaţie studenţească
• 1200 –1330– Prezentare de lucrări, firme
• 1330 –1350– Prezentare postere
• 1350 –1500 – Pauza de pranz
• 1500 –1640 – Prezentare de lucrări
• 1640 –1700– Pauza de cafea
• 1700–1720– Prezentare postere
• 1800– Coktail
Sâmbătă, 5 dec. 2009
• ora 0900 - Masă Rotundă – Competenţe
pentru viitor
• ora 1200 – Închiderea lucrărilor

