
 
 

Cu ocazia împlinirii  
a 20 de ani de la fondarea Clubului Humboldt din România şi 

a 90 de ani de la fondarea Universităţii Politehnica din Timi şoara 
organizăm o sesiune humboldtiană 

CU TEMA 
CUNOAŞTERE, CULTURĂ, ŞTIIN ŢĂ 

BAZA CALIT ĂŢII VIE ŢII ÎN SOCIETATE  
 

Locul evenimentului: Universitatea Politehnica şi Universitatea de Vest Timişoara 
Data evenimentului: 23-28 noiembrie 2010 

 
 
Dragi Humboldtieni, stimaţi prieteni de pretutindeni, 

Două evenimente jubiliare ne dau pretextul ca, în cadrul unei întâlniri cu o tematică 

formulată generos, să punem în relaţie locul şi contribuţia cercetării şi învăţământului în 

societatea noastră de azi cu calitatea vieţii şi să prezentăm cum se reflectă acest lucru în 

activitatea noastră. Întâlnirea naţională şi internaţională este o binevenită ocazie pentru 

schimburi profesionale în secţiunii dar şi la mese rotunde organizate pe domenii în toate 

direcţiile.  

 

Aplicaţia noastră la Fundaţia Alexander von Humboldt pentru a obţine finanţarea unei 

acţiuni de acest fel a avut succes, astfel că, din banii obţinuţi putem plăti celor care vin să 

prezinte o comunicare drumul (pausal partial sau integral, dupa caz) şi sejurul pe timpul 

sesiunii, inclusiv programul cultural asociat. Mulţi dintre dumneavoastră aţi susţinut 

aplicaţia semnalându-vă interesul şi anunţând comunicări, va multumim inca o data. În 

noile condiţii sigure, vă rugam să vă reinnoiţi anunţul de participare, prin inscriere de 

confrimare. Cei care nu au facut-o încă o pot face acum. 

 

În acest scop, am deschis o pagină de web 

(http://avhkolleg2010tim.mec.upt.ro/index.html) anume pentru sesiunea aceasta şi va 



rugăm să vă inregistraţi electronic acolo (Conference Registration). Tot acolo veţi găsi 

amănunte momentane si viitoare despre programul şi conceptul sesiunii. 

Ne bucurăm de venirea dumneavoastră. Important de reţinut: termenul de înregistare 

pentru dvs. şi comunicările dvs. este 30 octombrie. Pentru prezentarea comunicărilor 

oferim toate mijloacele multimedia. Intenţionăm să scoatem un volum al sesiunii. 

Aduceţi cu dvs. tinerii din domeniul dvs. de cercetare, rugandu-i desigur as se 

inregsitreze si ei, cu contributii. Fundaţia Humboldt vede cu ochi buni, dacă lărgiţi 

familia humboldtienilor cu oameni de ştiinţă tineri. Participanţii la sesiunea noasstră nu 

trebuie să fie bursieri Humboldt, ci numai să aibă ceva de comunicat ştiinţific în 

domeniul lor de activitate.  

Nu este lipsit de importanţă că sesiunea noastră are loc în Timişoara, oraşul florilor. Este 

totodată oraşul revoluţiei şi simbolul convieţuirii paşnice a mai multor naţionalităţi, aşa 

că veţi avea nemijlocit imaginea modului în care cultura şi ştiinţa cultivate în comun pot 

avea succes. Organizatorii se preocupă de un program cultural palpitant la marginea 

sesinii.  

Prof. Dr. ING. HABIL IOANA IONEL (UNIV . POLITEHNICA TIMISOARA) 
PROF. DR. SPERANTA STANESCU (UNIV . BUCURESTI) 

PROF. DR. FIZ. DANIEL VIZMAN  (UNIV . DE VEST TIMISOARA) 
PROF. DR. ING. IOAN DAVID  (UNIV . POLITEHNICA TIMISOARA) 

PROF. DR. ING. ERWIN LOWASZ (UNIV . POLITEHNICA TIMISOARA) 
 
 

Inregistrarea este de prefarat să se facă la adresa de web: 

http://avhkolleg2010tim.mec.upt.ro/index.html 

 

şi numai în cazuri de excepţie la  

 
Prof. dr. ing. Ioana IONEL 
 Ionel_Monica@hotmail.com, 

Ioana.ionel@mec.upt.ro 
 m +40 (0)723349337 
Prof. dr. fiz. Daniel Vizman 
 daniel.vizman@gmail.com 
 

 
 



Va asteptam cu drag la acest eveniment festiv si de interes stiintific multidisciplinar si 
intercultural! 


