Aviz
Cea de-a XXII-a ediţie a Colocviului Internaţional de Fizică „Evrica! – Cygnus – Fizica şi
tehnologiile moderne“ va avea loc la Chişinău în perioada 25-27 august 2016 şi va avea drept temă
principală „Fizica şi tehnologiile moderne“.
La această ediţie Colocviul se va desfăşura în cadrul a şapte secţiuni, după cum urmează:
1. Fizică şi astrofizică modernă
2. Tehnologii moderne în ştiinţă şi tehnică
3. Matematică aplicată şi tehnologii informaţionale în fizică
4. Tehnologii moderne educaţionale
5. Metode şi mijloace experimentale moderne de învăţământ
6. Învăţământ interdisciplinar integrat: fizică, chimie, biologie etc.
7. Istoria fizicii şi tehnicii
Manifestaţia va avea loc sub egida Universităţii Tehnice a Moldovei. Coorganizatorii
manifestaţiei sunt: Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO – Suceava; redacţiile revistelor
„Evrika!“, „Cygnus“ şi „Fizica şi Tehnologiile Moderne“; Societatea Fizicienilor din Moldova;
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu“ al AŞM; Universitatea de Stat din
Tiraspol (cu sediul la Chişinău); Universitatea de Stat „A. Russo“ din Bălți; Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale din Chişinău; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului
municipal Chişinău.
Cei ce doresc să se înscrie cu lucrări la această ediţie a manifestării (referate şi comunicări
metodico - ştiinţifice, lucrări de cercetare de interes ştiinţific şi didactic etc.) vor respecta următorul
program:
- până la data de 1 iulie 2016 se vor trimite organizatorilor titlurile lucrărilor, autorii şi
rezumatele (10-15 fraze);
- până la data de 10 august 2016 se vor trimite lucrările în extenso tehnoredactate pe calculator
conform instrucţiunilor.
Adresele la care se vor trimite aceste lucrări sunt:
- prin
poşta
electronică
–
visutac@yahoo.com,
chistol_vitalie@yahoo.com;
ion.holban@yahoo.com;
- prin poşta clasică – prof. Romulus Sfichi, str. Oituz nr. 11 bl. A7 sc. B ap. 5, Suceava,
judeţul Suceava.
Informaţia despre Colocviu o găsiţi pe adresa web a manifestării http://fizica.utm.md/. Pentru
informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi prin telefon: 0745624761 (Victor ŞUTAC – România)
sau +37369253062 (Vitalie CHISTOL – R. Moldova).
Colocviul îşi va desfăşura lucrările în incinta corpului de studii nr. 3, UTM, str. Studenţilor, 7.
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