
 

 

 

 

 

 
 

Organizatori principali:  
 

Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi 

Studii Europene din Oradea 

 
Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)  
 

 
 

Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L. 

Coorganizator: 

• Asociaţia Generală a Inginerilor din România - 

Filiala Arad: AGIR. 

Dintre Parteneri: 
• Universitatea din Oradea (UO); 

• Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; 

• Aqua Park President, Băile Felix; 

• Asociația Folclor fără frontiere; 

• Spoon Bar&Grill Oradea. 

Perioada de desfășurare: 13 - 15.10.2022 
 

Locuri de desfășurare: Universitatea Agora din 

Municipiul Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai 

Simpozionul Internaţional  

”Brainstorming în Agora  

Cercurilor Studențești” 

BACStud2022 

Ediţia a VIII-a 
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Coordonatorii evenimentului: 

• Conf. Univ. Dr. Ing. Ec. Simona Dzițac – 

Preşedinte – Asociaţia Clusterul de Cercetări 

Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din 

Oradea; Director - Centrul de creaţie 

ştiinţifică şi inovare al studenţilor 

energeticieni orădeni / Universitatea din 

Oradea; Ing. Cercetare Dezvoltare Agora 

S.R.L; 

• Prof. Univ.Dr. Elena Ana Iancu – Decan 

Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative, UAO; 

• Conf. Univ. Dr. Butaci Casian – Decan 

Facultatea de Științe Economice, UAO; 

• Conf. Univ. Dr. Alina Angela Manolescu - 

Director departament, UAO; 

• Conf. Univ. Dr. Ing. Buidoș Traian, 

Coordonator al Cercului studenţesc 

“Tehnologie neconvențională în mileniul 3” 

din cadrul Facultății de Inginerie Managerială 

şi Tehnologică, Universitatea din Oradea; 

• Asociaţia Studenţilor Agora;  

• Cercurile studenţeşti de contabilitate şi de 

management – UAO; 

• Asociaţia Studenţilor Ingineri din Oradea-

ASIO. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabili ai Comitetului editorial: 

• conf. univ. dr. ing. Simona Dziţac – editor şef, 

Universitatea din Oradea/Asociaţia CCSISEO. 

Responsabili ai Comitetului de organizare: 

• Dziţac Simona – preşedinte, 

• Burtă Ligia -  preşedinte executiv, 

• Raţiu Mariana – vicepreşedinte, 

• Szatmari Dorina – vicepreşedinte, 

• Iancu Elena – vicepreşedinte, 

• Moldovan Vasile - responsabil tehnic, 

• Cheregi Adrian - responsabil tehnic şi foto, 

• Recean Codruţ – responsabil sonorizare, 

• Szfura Claudiu – responsabil tehnic şi 

administrativ, 

• Crecan Nicolae – responsabil video. 

Responsabili ai comitetului de organizare 

studenţesc/tineret: 

• Cheregi Adrian – preşedinte, 

• Lorincz Levente – preşedinte executiv, 

• Dume Antonia – vicepreşedinte, 

• Recean Codruţ – vicepreşedinte. 

Parteneri media:  

• Recean's Events, 

• OviDan, 

• Creț Petre. 
 

 

Informaţii suplimentare puteţi vizualiza la adresa: 

http://univagora.ro/ro/conferinte/bacstud2022/ 
 

 

Vă aşteptăm cu mare drag  la cea de-a VIII-a ediţie a  

Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora 

Cercurilor Studențești”, BACStud2022! 

 

 

http://univagora.ro/ro/
http://www.agir.ro/


 

 

 

 

 

Scop: BACStud2022 se înscrie în logica și practica 

învățământului centrat pe student, ca o continuare a 

implicării studenților în proiecte, mobilități și 

activități antreprenoriale. Acest simpozion își 

propune să creeze un mediu de întâlnire prietenos, o 

punte de legătură între studenții și cadrele didactice 

îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, 

dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor 

colaborări viitoare.  

Obiective: 

• Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil 

generării unei ”furtuni de idei” îndrăznețe, fără 

păguboasa teamă de greşeli, care frânează 

creativitatea; 

• Descoperirea unor potențiale talente în rândul 

participanţilor cu înclinații spre cercetare și 

inovare; 

• Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie 

lucrări cu caracter științific și de a-și prezenta 

public ideile într-o formă atractivă; 

• Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, 

inovare, dezvoltare și aplicare a rezultatelor;  

• Cooptarea unor personalităţi de seamă ale 

învăţământului românesc, precum şi a 

reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în 

desfășurarea evenimentului. 
 
 

 
 

Secţiuni: 

• Secţiunea inginerie, 

• Secţiunea ştiinţe juridice , 

• Secţiunea ştiinţe administrative, 

• Secţiunea ştiinţe economice, 

• Secţiunea multidisciplinară a studenţilor 

doctoranzi, 

• Secţiunea internaţională pentru studenţi şi elevi, 

• Secţiunea specială mulidisciplinară pentru elevi 

• Secţiunea aplicaţii practice-demonstrative,  

simulări şi “Expo_BACStud 2022”. 

Instrucțiuni de redactare: 

• Titlul lucrării (Times New Roman - TNR, 14, 

Bold, majuscule, centrat); 

• Autorii lucrării - maxim 2 (TNR, 12, Bold, 

majuscule, centrat); 

• Coordonatorii lucrării - maxim 2 (TNR, 12, Bold, 

majuscule, centrat); 

• Afilierea - (TNR, 12, Bold, majuscule, centrat); 

• Rezumat – text normal (TNR, 12); 

• Lucrarea se redactează cu text normal, cu 

caractere Times New Roman, 12, la un rând, 

aliniere stânga-dreapta, format A4, cu margini 

generale ale paginii de 20 mm. Lucrarea poate 

conține maxim 8 pagini, de preferință număr par 

de pagini. 

Structura lucrării trebuie să cuprindă: introducere, 

stadiul actual al problematicii abordate, studiu de caz, 

concluzii, bibliografie. 

Termenul limită de trimitere a lucrării şi a 

formularului de înregistrare: 24.07.2022 la adresa 

simona@dzitac.ro. 
 

Notă: Pentru fiecare lucrare prezentată se va primi o 

mapă ce va conţine programul, CD-ul cu lucrările 

simpozionului, diplomă de participare, birotică.  

Nu se percep taxe de participare în limita lucrărilor 

acceptate şi locurilor disponibile!!! 

Programul draft al simpozionului  
 

Joi, 13 octombrie 2022 
12:00 ÷ 16:00 Cazarea participanţilor externi; 

13:30÷ 16:00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni paralele; 

17:30 ÷ 18:00 Deschiderea oficială a BACStud2022; 

18:00 ÷ 20:00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni paralele;  

                 Workshop studențesc. 

20:00 ÷ 23:00  Cină festivă în Băile Felix. 

 

Vineri, 14 octombrie 2022 
08:00 ÷ 09:00  Mic dejun în Băile Felix;  

09:30÷ 11:30  Prezentarea lucrărilor pe secţiuni paralele; 

11:30 ÷ 12:00  Pauză de cafea; 

12:00 ÷ 14:00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni paralele; 

14:00 ÷ 15:00  Masa de prânz ; 

15:00 ÷ 19:30 Tur ghidat al municipiului Oradea cu pauză 

de cafea la Spoon Bar&Grill Oradea & participarea la 

evenimentul BacStud_KAPO Reînvie Tradiția”opțional cu 

Vizitarea stațiunii Băile Felix & Activităţi sportive şi de 

agrement în aer liber prin staţiune la nuferi şi/sau în 

pădure opțional cu programul de la Universitatea Agora 

din municipiul Oradea 
19:30 ÷ 20:00 Premierea participanţilor şi poze de grup; 

20:00 ÷ 24:00  Cină festivă în Băile Felix. 

 

Sâmbătă, 15 octombrie 2022 
08:00 ÷ 09:00 Mic dejun în Băile Felix; 

09:00÷ 10:00 Secţiune de tip Knowledge Café; 

10:00÷17:00 Aqua Park President (opțional); 

17:00 – Plecarea participanţilor. 

 

 

 

 
 

 

http://univagora.ro/m/imagestore/2f388697-8b96-440c-b7c9-6a34df60210b.jpeg
http://www.spoonrestaurant.ro/

