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A 11 - a Conferință Națională 
a Cercetării Științifice din 
Învățământul Superior 
CNCSIS 11                                                       
 

Născută din ideea de a forma participanţilor o imagine 

reală a cercetării ştiinţifice româneşti, Conferinţa 

Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior îşi deschide porţile şi în acest an, în perioada 

7-9 Mai 2009, într-un cadru deosebit oferit de 

Universitatea « Politehnica » din Timişoara, în calitate 

de coorganizator al celei de-a unsprezecea ediţii - 

CNCSIS 11. 

  

Conferinţa are ca scop crearea unui spaţiu de discuţii 

care să faciliteze realizarea unui schimb de opinii între 

cercetătorii români, precum şi prezentarea unei imagini 

retrospective a modului în care CNCSIS a reuşit, pe 

parcursul celor 15 ani de funcţionare, să răspundă 

nevoilor comunităţii ştiinţifice româneşti. 

 

În deschiderea conferinţei va avea loc decernarea 

premiilor CNCSIS, ca recunoaştere a contribuţiei în 

aria cercetării româneşti a personalităţilor remarcabile 

din instituţiile de cercetare şi învăţământ superior 

pentru întreaga lor activitate, dar şi performanţelor 

deosebite ale tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe. 

Evenimentul se doreşte a fi, de asemenea, o prezentare 

a rezultatelor concrete, obţinute de universităţi 

(exponate, produse) prin organizarea expoziţiei cu 

titlul „Universităţile româneşti se prezintă”. 

 

Lucrările conferinței vor fi prezidate de către Domnul 

Prof.univ.dr.ing. Ioan DUMITRACHE, Președinte al 

CNCSIS,  Prof.univ.dr.ing.Nicolae ROBU, Rector al 

Universității ”Politehnica” din Timișoara precum și de 

reprezentanți ai comunității academice și autorităților 

locale. 
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