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Date privind proiectul
1. Titlul
2. Perioada propriuzisă de desfășurare
3. Loc de desfăşurare
4. Buget (Lei)

Conferința Internațională Studenți pentru Studenți, ediția a XII-a
De la
22 aprilie 2015
Până la 26 aprilie 2015
Localitate
a
Total

Cluj-Napoca

Judeţul

28415,2

Solicitat
de la UBB

Cluj-Napoca
9903

Sumarul proiectului
Conferința Internațională „Studenți pentru Studenți”, devenită de-a lungul celor 11 ediții unul dintre
cele mai renumite evenimente academice românești, se adresează studenților și masteranzilor din România
și din străinătate care desfășoară activități de cercetare în domeniile chimiei și ingineriei chimice. Este
organizată anual de Organizația Studenților Chimiști cu susținerea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică
din cadrul Universității Babeș-Bolyai și a Societății de Chimie din România, filiala Cluj-Napoca.
Lucrările care participă la una dintre cele 3 secțiuni (Chimie, Inginerie Chimică sau Poster) sunt evaluate
de un comitet științific format din profesori ai Facultății de Chimie și Inginerie Chimică dar și din profesori
invitați din alte centre universitare din țară și din străinătate. Printre invitații speciali ai ediției de anul
acesta, se vor număra Acad. Prof. Dr. Marius Andruh și Prof. Dr. Ing. Florin Dan Irimie. În funcție de
rezultate, organizatorii oferă câte trei premii pentru fiecare secțiune. Societatea de Chimie din România
oferă, de asemenea, 3 premii speciale.
Această ediție are ca temă „Promovarea perspectivelor în domeniul chimiei și ingineriei chimice” și își
propune să faciliteze informarea studenților cu privire la oportunitățile de viitor. Pentru a le oferi o imagine
cât mai complexă, anul acesta vom colabora atât cu firme mari din domeniile amintite cât și cu cercetători
de renume național și internațional care vor prezenta cariera unui chimist/inginer chimist din două ipostaze:
cea academică și cea industrială.
Programul va îmbina activitățile academice cu cele social-culturale pentru a le oferi participanților o
experiență cât mai plăcută.
Mai multe informații puteți găsi pe: http://www.studentsforstudents.ro/

Scurtă descriere a organizaţiei
Organizația Studenților Chimiști (în continuare abreviată O.S.C.) este o organizație non-guvernamentală,
fondată în anul 1991. Membrii organizației sunt studenți ai Facultății de Chimie și Inginerie Chimică din
cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Scopul organizației este de a apăra drepturile și de a
promova interesele studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, în domeniile activităților profesionale, științifice, culturale, sportive, sociale, precum și în
altele de interes studențesc pe plan local, national și international.
De-a lungul anilor, organizația a cunoscut o creștere remarcabilă desfășurând numeroase proiecte
dintre care cel mai amplu este Conferința Internațională „Studenți pentru Studenți”, devenită o tradiție în
peisajul științific românesc. Alte proiecte sunt: „Studenți pentru Copii”, „Suflet pentru Suflet”, schimburi de
experiență în colaborare cu 6 facultăți de chimie din țară, „Gala Voluntarului O.S.C.”, „Balul Bobocilor
Chimiști”, revista online „Yes, We Chem!”, campionatul de fotbal „ChemCup” și o serie de proiecte interne

menite să contribuie la dezvoltarea organizației (recrutarea noilor membri, pregătirea acestora în cadrul
unor training-uri și teambuilding-uri etc.). Pe lângă proiectele devenite deja tradiționale în cadrul
organizației noastre, anual ne implicăm activ și în festivalul Unifest organizat de Uniunea Studenților din
România (USR). În anul universitar 2013-2014, O.S.C. a organizat 2 proiecte în cadrul acestui festival:
expoziție foto cu tema „Arta în chimie” și un training cu tema „Scriere de proiecte”. În toamna aceasta neam implicat din nou în cadrul Unifest, organizând în colaborare cu o altă asociație studențească un maraton
de „folk și muzici bune” și un maraton de film. Pe lângă implicarea în cadrul USR, în anul 2015 ne propunem
să ne implicăm activ și în proiectele Federației Share din care facem parte din luna decembrie 2014 și alături
de care vom reuși să ne aducem contribuția la promovarea spiritului academic clujean pe plan internațional
prin intermediul proiectelor din cadrul Cluj – Capitală Europeană a Tineretului.
Eforturile de dezvoltare organizațională au ca scop evoluția proiectelor cu tradiție și inițierea unor noi
proiecte, atât la nivel de facultate cât și la nivelul comunității clujene.
Mai multe informații puteți găsi pe: http://osccluj.ro/

