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Dorim să vă urăm bun venit la cea de-a 7-a ediție a Conferinței Acces la literatura științifi că (ALLS), care are loc în 
perioada 05-07 noiembrie 2019, în Timișoara. Activitățile din cadrul evenimentului se desfășoară în cele trei zile la 
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara. Anul acesta, evenimentul a putut fi  realizat prin colaborarea 
cu instituțiile academice și de cercetare din Timișoara, cărora le mulțumim pe această cale. Totodată, în acest sens, 
mulțumim și editurilor internaționale – parteneri de încredere ai Enformation.

Echipa Enformation continuă să crească și să se adapteze, rămânând în permanență motivată, concentrată 
pe client și deschisă la noi idei. Domeniul Cercetării și Educației reprezintă un mediu competitiv pentru lucru/
studiu/descoperire și ne dorim să susținem (în continuare) și să reunim oamenii pasionați în forumuri cum este                                         
acesta, pentru a ne asigura că cercetarea și instituțiile academice românești sunt și vor fi  parte din elita cercetării 
mondiale. De aceea, elaborăm în permanență noi servicii, dezvoltăm noi proiecte și păstrăm o legătură strânsă 
cu clienții noștri, fi ind determinați să răspundem provocărilor din domeniu și să excelăm, în ciuda obstacolelor.

Acces la literatura științifi că este un eveniment anual organizat de Enformation, prin care ne propunem să creăm 
posibilitatea de interacțiune directă între cei din domeniul cercetării și cei din domeniul educației, pentru a oferi noi 
oportunități de colaborare în sectorul academic. Hai să vorbim despre cariera ta! la cea de-a 7-a ediție ALLS și să 
diseminăm informațiile de calitate și împărtășim bunele practici, într-un mediu optim de dezbatere. Ca în fi ecare 
an, ne adresăm tuturor studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor, bibliotecarilor, cercetătorilor din toate    
domeniile, dar și liceenilor. Prin demersul #ALLS vrem să arătăm, cu ajutorul invitaților noștri, că există schimbare 
pozitivă în sistemul de educație și cercetare din România! De aceea, cele trei zile ale evenimentului sunt încărcate cu 
sesiuni plenare și workshop-uri interactive, dedicate tuturor persoanelor interesate de trendurile în #cercetare, noile 
tipare din #educație și soluții inovative de #viitor. La sesiunile paralele de lucru vom descoperi fațetele activității 
de scriere și publicare academică, iar în cadrul sesiunilor plenare vom explora subiecte de actualitate, care vizează 
interesele întregii comunități #enformation, fi ind în parte propuneri extrase din feedback-ul primit de la participanții 
edițiilor anterioare. Astfel, ALLS aduce în discuție: importanța comunităților educaționale, rolul esențial pe care îl 
joacă educația adulților în dezvoltarea noii generații, adaptarea la transdisciplinaritate în carieră, precum și modul în 
care cercetarea din România ține pasul, la cel mai înalt nivel, cu mediul academic internațional.

Totodată, vă menționăm că în aprilie 2019 am lansat al treilea număr al revistei Research and Education, o                    
publicație open-access cu periodicitate anuală, care s-a cristalizat în jurul prezentărilor din cadrul conferinței Acces 
la literatura științifi că. Mulțumim și cu acest prilej tuturor colaboratorilor noștri, autori ai articolelor REd! Respectând 
motto-ul  Enformation - Spreading knowledge -, revista (researchandeducation.ro) reprezintă un proiect drag nouă, 
pe care dorim să-l dezvoltăm cu plăcere și în anii ce urmează, deoarece poveștile de calitate merită păstrate și făcute           
cunoscute - to create change and upgrade.

Înainte de a încheia, dorim să vă mulțumim pentru participarea la conferința noastră! Ca lideri de organizații, dețineți 
viziunea, cunoștințele, mijloacele și experiența care pot ajuta la consolidarea drumului nostru în viitor. Pentru a putea 
realiza ceea ce ne propunem, avem nevoie în primul rând de susținerea și îndrumarea voastră. Vă rugăm ca pe tot 
parcursul conferinței să fi ți proactivi, să vă implicați în dialogurile cu invitații noștri speakeri și să ne ajutați să afl ăm 
ce am putea face mai bine pentru a contribui la o bună dezvoltare a viitorului generației următoare.
 
 
Cu entuziasm și considerație,
Echipa Enformation
Timișoara, 2019
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A 7-a ediție a Conferinței Internaționale Acces la literatura științifi că, organizată de Enformation, în perioada                                                                       
5-7 noiembrie 2019, la Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), reprezintă un eveniment anual de excepție, oferind                     
oportunități de interacțiune directă între actanții din domeniul cercetării și educației.

Conferința se desfășoară în spațiile generoase ale noii Biblioteci a Universității Politehnica Timișoara, în preajma zilei de 11 
noiembrie, zi în care universitatea noastră intră în anul 100 al existenței sale. Pentru comunitatea academică din UPT, și nu 
numai, importanța conferinței Acces la literatura științifi că rezidă și din faptul că aceasta poate fi  asociată suitei de 100 de 
evenimente speciale prilejuită de intrarea universității în anul centenarului.

Este bine cunoscut faptul că informația reprezintă unul din cele mai importante instrumente utilizate în activitățile de                           
cercetare-dezvoltare-inovare. În contextul globalizării cercetării, a schimbărilor rapide de paradigme, a progresului tehnologic 
uriaș, se impune dezvoltarea unor mecanisme specifi ce prin care comunitățile de cercetători să benefi cieze în timp real de      
informații științifi ce noi și relevante pentru domeniile lor de activitate, adecvat extrase din masivele baze de date existente.

Conferința Internațională Acces la literatura științifi că va prilejui organizarea unor           
workshop-uri interactive și a unor dezbateri consistente, la care vor participa reprezentați ai   
comunităților academice și științifi ce din țară, dar și din străinătate, precum și reprezentanți 
ai unor edituri internaționale de prestigiu. Întregul demers e binevenit în această perioadă 
în care e atât de necesară alinierea la mizele și provocările impuse de interdisciplinaritatea 
cercetării și inovării, de dinamica globalizării, de identifi carea rolului pe care cercetătorii și 
educatorii îl au în societate.

Îmi face deosebită plăcere să fi u alături de Enformation! Am avut o primă colaborare în 2016, iar de atunci mă bucur de toate 
revederile, mai ales pentru că reușiți cu fi ecare ocazie să aduceți literatura științifi că, editorii și autorii împreună. Conferința din 
acest an are ca temă un îndemn – Hai să vorbim despre cariera ta! – extrem de potrivit în contextul schimbărilor din sectorul 
educației și cercetării, care implică constant adaptarea la piața muncii.
 
Primul eveniment Acces la literatura științifi că la care am participat, ediția a 4-a, la București, m-a inspirat fi indcă și cariera 
mea era la un moment de cotitură. Când am susținut prezentarea la această conferință, începeam un nou drum în domeniul 
educației, după 10 ani în industria agregatelor minerale. Ajungeam din nou profesor, după 10 ani în care am fost inginer pe 
teren. Participarea la ALLS a fost o ocazie oportună să întâlnesc profesioniști din domeniul Științelor Educației și să deschid 
noul capitol, să mă deschid către literatura științifi că din noua arie de interes, învățământul, în care începeam să lucrez. Cred 
că, indiferent de domeniul în care lucrăm, este important să ne documentăm mereu din cele mai bune surse, iar editorii care 
vin la evenimentele Enformation reușesc să selecteze, în periodicele pe care le coordonează, articole de calitate și relevante 
domeniilor specifi ce.
 

Când am prezentat pentru prima dată la conferința ALLS, la Asociația Learning by  
Teaching abia începusem să realizăm activități integrate pentru copii (cu vârsta mai 
mică de 10 ani) și profesori-educatori, iar în prezent avem colaborări cu muzee din 
București, reprezentative pentru domeniul științelor, precum și cu mai multe facultăți, 
susținând       cursuri pentru diferite categorii de profesori din toată țara și colaborând și cu alte 
asociații. Am participat, în calitate de speaker, la trei ediții ale evenimentului, însă chiar de la 
Acces la literatura științifi că – ediția 2016 am întâlnit cadre didactice și editori alături de care 
lucrez și astăzi, iar împreună cu ei am reușit să cresc, să mă dezvolt atât eu ca profesionist, 
cât și Asociația Learning by Teaching. Sper să ne revedem la cât mai multe conferințe ALLS, 
organizate de Enformation – un cadru optim pentru networking și experiențe de învățare!Andreia Petcu

Cofondator
Asociația Learning by Teaching

Liviu Cădariu-Brăiloiu
Prorector – Cercetare științifi că,           

inovare, transfer tehnologic
Universitatea Politehnica Timișoara
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Diana Butnariu

diana.butnariu@enformation.ro

Irina Nicola

irina.nicola@enformation.ro

Victor Voican
Coordonator Proiecte
victor.voican@enformation.ro

titi.jalba@enformation.ro

Director Economic

alexandra.ionescu@e-nformation.ro

Dorin Brindescu
Partener

diana.jalba@enformation.ro

Adelina Andreescu

adelina.andreescu@enformation.ro

Alina Avram

alina.cerasela@enformation.ro

Trainer
rares.vasilica@enformation.ro
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Acces la literatura științifi că este un eveniment anual organizat de Enformation, prin care ne dorim să oferim 
posibilitatea de interacțiune directă între cei din domeniul cercetării și cei din domeniul educației, pentru a crea noi 
oportunități de colaborare în sectorul academic. Cu cea de-a 7-a ediție a conferinței ne adresăm, ca în cazul edițiilor 
anterioare, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor, bibliotecarilor și cercetătorilor din toate domeniile, 
continuând inițiativa de anul trecut de a include discuții și pentru publicul liceal.

Cele 3 zile ale evenimentului #ALLS includ sesiuni plenare și workshop-uri interactive, dedicate tuturor persoanelor 
interesate de trendurile în #cercetare, noile tipare din #educație și soluții inovative de #viitor. Subiectele pe care le 
vizăm sunt:
 Importanța Comunităților Educaționale.
 Cercetarea și Educația: Transdisciplinaritate în Carieră.
 Educația Părinților – Viitorul.
 Studenții în Cercetare: Realitate sau Provocare?
 Literatura Științifi că și Comunitatea Enformation.

În fi ecare zi descoperim exemple pozitive ale schimbării acestui sistem, datorită oamenilor care-și urmează                     
pasiunea dincolo de problemele întâmpinate, iar aceste reușite trebuie să devină cunoscute comunității Enformation! 
Așadar, ne încurajăm invitații speakeri să-și împărtășească experiențele de succes pentru a demonstra că educația și        
determinarea oferă resurse sufi ciente pentru a obține îmbunătățiri semnifi cative și performanțe, chiar și în România.

Te invităm să participi!
Socializează #ALLS #research #education #future #enformation
(Mai multe detalii pe www.conferinta.e-nformation.ro)

Împreună realizăm Research and Education - revista online, publicată anual, în regim Open Access! Urmare 
a conferinței Acces la literatura științifi că, cu acest proiect Enformation ne-am propus să oferim cititorilor o                                       
perspectivă multidisciplinară asupra intereselor existente în rândul comunității de cercetare și educație din România.

Din 2017, cu ocazia fi ecărui număr REd expunem atât problemele, cât și soluțiile identifi cate de colaboratorii noștri în 
Sistemul de Cercetare și Educație. Prin articolele selectate încercăm să evidențiem mai ales povești de succes ale 
unora dintre autori, dovezi ale ambiției și ale ingeniozității umane, născute din dorința de a evolua, demonstrând astfel 
că rezultatele excepționale pot apărea în orice condiții.

Încurajăm diversitatea subiectelor și modul de abordare al acestora! De aceea, ne dorim ca fi ecare număr Research 
and Education să împărtășească fapte reale și realizabile din mediul de cercetare și educație român, precum și 
să creeze oportunități de afi rmare tuturor membrilor din comunitatea academică din România, chiar și la nivel               
internațional.

Alătură-te cititorilor REd: www.researchandeducation.ro
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Evenimentul anual Acces la literatura științifi că (ALLS), organizat de Enformation, ți-a oferit posibilitatea de a participa 
la Romanian International Conference for Research and Education – Extensia Constanța. De ce? Pentru că ne-am dorit 
să aducem informația cât mai aproape de toți membrii comunității academice din România! Așadar, mulțumim dacă ai 
fost prezent la discuții în 30 mai 2019, în Aula B a Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”.

Dacă ai lipsit la această conferință, nu-ți face griji, în 2020 poți să participi la Romanian International Conference for 
Research and Education – Extensia Brașov! Deja știi: evenimentul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, 
profesorilor, bibliotecarilor și mai ales cercetătorilor din toate domeniile. Considerăm esențială împărtășirea experiențelor 
și a cunoștințelor, precum și implicarea activă a audienței în dezbaterea subiectelor pe care le propunem. De aceea, 
continuăm să creăm comunității Enformation oportunitatea de a dezvolta noi colaborări și proiecte, care să poată oferi 
alternative și soluții reale pentru limitările existente în Sistemul Român de Cercetare și Educație.

Ne-am bucurat de comunicări inspirate alături de invitații noștri oratori și publicul participant la Romanian International 
Conference for Research and Education – Extensia Constanța. Temele principale prezentate au fost:
 - Importanța Comunităților Educaționale.
 - Instrumente pentru Dezvoltarea Cercetării Științifi ce.
 - Cercetarea în Cazul Studenților și Elevilor: Realitate sau Provocare?

Pentru schimbarea pozitivă avem nevoie de susținerea ta, așa că ține minte: te așteptăm la Romanian International 
Conference for Research and Education – Extensia Brașov în 2020! Revenim cu detalii cât mai curând, așa că rămâi 
conectat pentru mai mult #enformation!

(Urmărește actualizările pe www.conferinta.e-nformation.ro)

Dacă dorești să susții schimbarea pozitivă a Sistemului de Cercetare și Educație din România, devino partenerul nostru 
la conferința Acces la literatura științifi că! Alege profi lul care ți se potrivește:

Sponsor
Participă ca sponsor la conferința ALLS. Este important pentru noi să obții ceea ce dorești de la evenimentul nostru! De 
aceea, te invităm să descarci broșura de sponsor și să completezi formularul Mă implic!, iar noi te vom contacta în scurt 
timp ca să stabilim detaliile.
Prezentare Pachet Sponsor (e-nformation.ro/parteneriate)

Partener media
În parteneriatele media pe care le stabilim, ne propunem să susținem proiectele în care credem [evenimente,                            
inițiative ONG, companii cu R&D, organizații studențești etc.] din domeniile de interes specifi ce activității noastre: educație,      
cercetare și business. Acest tip de parteneriat nu presupune costuri, fi ind însă important să preiei în feed-ul companiei  
tale noutățile despre conferința ALLS și să ne ajuți să arătăm cum educația și pasiunea oferă resurse sufi ciente pentru a 
obține performanțe și schimbări pozitive, chiar în România.

Ambasador
Alătură-te echipei noastre pentru promovarea conferinței ALLS în universitatea sau institutul tău de cercetare. Activitățile 
promo sunt: survey-uri, postare afi șe, activitate specifi că social media ș.a. În schimb, noi îți promitem șansa de a cunoaște 
oameni interesanți și de a adăuga o nouă experiență la dezvoltarea personală, într-un cadru profesionist și prietenos 
(#userfriendly)!

Contact
offi  ce@enformation.ro
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Robert D. Reisz este profesor universitar la Departamentul de Științe Politice al Universității de Vest din       
Timișoara, precum și conducător de doctorat în Științe Politice. Principalul lui domeniu de cercetare vizează 
politicile învățământului superior, dar a publicat și despre politici educaționale în general, migrație și alte teme. 
De asemenea, prof. Reisz este președintele Secțiunii de Sociologia Educației din cadrul Societății Sociologilor 
din România. A publicat până acum 10 cărți, 46 articole în reviste cu referenți și 33 capitole de cărți. Cea mai 
recentă carte a lui este „Despre fertilitatea erorilor. Imitație și inovație în învățământul superior” (Editura Trei, 
2018).

Robert Reisz

Project Manager, MBA. Femeia Anului 2012 pentru Apărarea și Promovarea Drepturilor Copilului. Sunt             
consultant de management, membru Mensa UK și antreprenor social. Echipa mea, formată din facilitatori în 
învățare experiențială, și cu mine lucrăm de 10 ani prin procese specifice educației diferențiate, care implică 
întreaga familie, în singurul centru specializat din România pentru copiii supradotați. Astfel, Centrul Gifted              
Education se mândrește cu peste 240 de absolvenți și o activitate care presupune peste 2500 de copii testați 
IQ, consiliere și informare parentală despre supradotare. Planul nostru de viitor include un proiect foarte am-
bițios – primul Educity de învățare experiențială și incluzivă din lume.

Monica Gheorghiu

Spun adesea despre mine că sunt un făuritor de visuri în educație. Cred în puterea educației de a forma și 
transforma lumea. Îmi găsesc resursele, motivația și inspirația alături de copiii ai căror învățătoare sunt și îmi 
aduc contribuția, îmi găsesc sprijinul și împlinesc ideile în cadrul inEDU – Asociația Inițiativă în Educație, care 
desfăşoară proiecte de impact în sfera educaţională. Din primăvara lui 2019 sunt profesor laureat în cadrul 
proiectului Merito şi facilitator al programului Mentalitate deschisă în educaţie. Atunci când nu sunt implicată în 
proiecte de educaţie, mă bucur de călătorii şi de experienţe internaţionale.

Andrada Sorca

Proaspăt absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, Rareș Bișag este un mare pasionat al domeniului 
spațial. În anii de studenție a făcut parte din EUROAVIA București, asociație studențească europeană ce are 
ca scop dezvoltarea viitorilor lideri ai industriei aerospațiale, organizație a cărui președinte a și fost în ultimii 
doi ani. Acum lucrează ca Development Engineer la o companie de tehnologii spațiale și a fondat o echipă de 
studenți, aparținând mai multor facultăți, în vederea dezvoltării de proiecte spațiale educaționale, unul dintre 
ele fiind chiar primul satelit educațional românesc. Totodată, își dorește să sporească conștientizarea activității 
domeniului spațial în rândul românilor, plănuind să organizeze diferite evenimente în acest sens.

Rareș Bișag

Coordonator al Comunității @Minds Hub și Fondator @Personall Agency. Absolventă de studii economice,       
pasionată de lucrul cu oamenii și coordonarea activităților din domenii precum educație, cultură și proiecte 
pentru comunitate. Așteaptă cu nerăbdare să devină profesor de economie comportamentală, în timp ce îi 
ajută pe ceilalți să-și găsească calea în carieră. De asemenea, Ana Maria este foarte conectată cu oamenii și 
interesată să facă schimb de cât mai multe experiențe. Unul dintre visurile ei este să înceapă o afacere cu un 
mix de context cultural - teatral - educațional.

Ana Maria Popa

Din septembrie 1981, când am intrat în învățământ, m-am dedicat, fie ca profesor, fie ca cercetător, fie ca editor 
de manuale școlare, fie ca manager, educației. Am fost timp de doi ani bursieră a statului austriac, la Viena, 
elaborând un studiu despre primele abecedare din Transilvania. Am fondat editura Humanitas Educațional 
unde, între 1997 și 2007, am conceput primele manuale alternative din România. Sunt încă extrem de mândră 
de seria de manuale de limba română pentru clasele a V-a - a XII-a! Din 2010 sunt director educațional la 
Avenor College, București. Sunt profesoară de limba română la liceul nostru, care, deși pe programă Cambridge 
și bacalaureat internațional de tip A level, are în curriculumul obligatoriu disciplina limba română.

Dana Papadima

Am absolvit Facultatea de Științe și Litere a Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș și am obținut                      
doctoratul în Filologie în cadrul aceleiași universități. În prezent sunt profesor de Limba și literatura română la 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”. În 2019 am primit distincția de Profesor Merito, iar din 2017 activez și în Aspire 
for Teachers. Zona de cercetare este dedicată didacticii limbii materne și lecturii, fiind membru al Asociației 
Profesorilor de Limba și Literatura română „Ioana Em. Petrescu”. Susțin conferințe, cursuri, workshopuri și am 
organizat, timp de șase ani, conferința națională Experienţe didactice în context multicultural, coordonând        
volume și publicând studii de specialitate.

Bogdan Rațiu
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Daniela Dumulescu a câștigat mai multe granturi pentru prezentarea lucrărilor sale de cercetare la conferințe 
științifice din Elveția, Austria și SUA. De asemenea, în 2014 a primit distincția Profesor Bologna din partea 
ANOSR, singurul titlu oferit exclusiv de studenți profesorilor care aduc un plus de valoare în învățământul  
superior. Are un doctorat în Psihologia Cognitivă Aplicată (subiect de cercetare: Cariere cu Sens și 
Semnificaţie în Secolul XXI) și predă Psihologia Personalității și Psihologia Educației la Universitatea                           
Babeș-Bolyai. Principalele sale interese în cercetare sunt: strategiile managementului carierei, abilitățile sociale 
și emoționale în contextul educațional, strategii de comunicare pentru Generația Z.

Daniela Dumulescu

A absolvit cursurile Universității de Vest din Timișoara și are un doctorat în fizică – obținut în 2014. Este profesor 
și predă Fizică și Chimie la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”. Totodată, îndrumă copiii pasionați de astronomie și 
astrofizică în descoperirea acestor domenii extracurriculare și coordonează, în acest sens, Clubul de Astronomie 
Cassiopeia. În 2017 a primit distincția Profesor Merito.

Simona Ivașcu

Mădălin Bunoiu, în calitate de Prorector Strategie Academică, gestionează activitățile de asigurare a calității la 
nivelul Universității de Vest din Timișoara (UVT). A obținut o consistentă experiență internațională, începută 
din 1995, lucrând la numeroase proiecte de cercetare (Fraunhofer Institute Erlangen – Germania, University 
of Pennsylvania, Philadelphia – SUA). În 2003 a dobândit titlul de Doctor în Fizică (Universitatea de Vest din 
Timișoara) și cel de Doctor în Știința Materialelor (Institutul Național Politehnic din Grenoble), iar parcursul său 
profesional a inclus diferite funcții academice în cadrul UVT, precum: lector universitar, conferențiar universitar 
și secretar științific.. În prezent este și membru în Consiliul ARACIS.

Mădălin Bunoiu

Silvia Fierăscu este cercetător la Big Data Science Laboratory și lector la Catedra de Filosofie și Științele          
Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara, România. Activitatea ei de cercetare se concentrează în 
principal pe calitatea guvernării, relațiile politico-comerciale și analizele statistice ale datelor din rețelele sociale. 
Silvia este implicată în diverse proiecte interdisciplinare, transpunând probleme complexe în aplicații în timp 
real pentru management organizațional, comunicare politică, o mai bună guvernare și mobilizare a cetățenilor. 
Deține un doctorat în Științe Politice și Știința Rețelelor de la Central European University.

Silvia Fierăscu

Sunt trainer ECDL în domeniul printării 3D. Mă declar, în primul rând, un pasionat al acestei tehnologii și, prin 
tot ceea ce fac, încerc să îi virusez și pe cei din jurul meu cu pasiunea pentru modelarea și imprimarea 3D.               
Consider că este un domeniu insuficient explorat în România și profit de fiecare ocazie pentru a aduce în      
prim-plan fascinanta lume a acestui tip de fabricație.

Mihai Peca

În calitate de profesor de Informatică, la Colegiul Național Sf. Sava, am înțeles nevoia elevilor pentru o educație 
cât mai aplicată pentru cariera lor profesională și am înțeles, totodată, rolul dascălului de a-i învăța cum să 
învețe autonom. De peste 13 ani, în calitate de coordonator al unor proiecte de educație non-formală, derulate 
de ECDL România, am avut în vedere și educația digitală, dezvoltată în rândul tinerilor prin activități concrete și 
variate, ținând cont de piața muncii aflată în mod evident sub impactul tendințelor tehnologice.

Elena Chiru

Cristian Blidariu predă cursul de Teoria Arhitecturii şi coordonează atelierele de proiectare ale anului I din 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara. Între 2010 şi 2017 a fost colaborator şi editor la revista 
Uniunii Arhitecţilor din România, Arhitectura 1906, pentru care a coordonat câteva numere speciale. A mai 
colaborat cu revistele Igloo şi Urbanistul. În 2017 a fost unul din coordonatorii participării FAUT în cadrul 
festivalului Vienna Design Week. Ca practician, a participat, printre altele, la proiectul de reabilitare a                         
Bastionului Theresia, subiect ulterior tratat în teza de doctorat Arta în oraşul postmodern, regenerare urbană şi 
spaţiu virtual, susţinută în cadrul şcolii doctorale a Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara.

Cristian Blindariu
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Sunt elev la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, în clasa a XII-a. Câteva cuvinte despre mine: îmi place să 
pictez, mă interesează politica și mă implic activ cât de des pot. Pe viitor vreau să fi u o versiune mai bună a mea.

Alexandru Brăescu

Sunt elev în clasa a XII-a, la Colegiul Național Bănățean. Îmi plac dezbaterile, istoria, literatura și biologia. Scriu 
poezie, am participat la concursuri de public speaking și dezbateri și, după fi nalizarea liceului, îmi doresc să 
devin medic.

Șerban Miclăuș

Mă numesc Alex, dar prietenii îmi spun Fiky. Sunt elev la Colegiul Național Bănățean și debater la Asociația 
Cluburilor de Dezbateri din Vest (ACDV). Pasionat de informatică, de dezbateri și oratorie, mă consider un om 
curios, relaxat și cu simțul umorului. Când nu programez, citesc sau dezbat, îmi place să joc jocuri video de 
strategie și să mă uit la poze cu papagali sau găini, acestea fi indu-mi foarte dragi.

Alexandru Ficard

Am 18 ani și sunt elev la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara. Fac teatru de 5 ani și, în prezent, sunt  
membru al trupelor NiL și Punct și Virgulă. Îmi doresc să devin actor. Am obținut experiență de scenă prin 
contribuția la diferite spectacole, printre care, în cadrul trupei NiL: „Spre casă” (Ljudmila Razumovskaya), „Sânge 
năvalnic” (Nurkan Erpulat), „Jocul de-a vacanța” (Mihai Sebastian), „Printre pești” (Volker Schmidt). În cadrul   
trupei Punct și Virgulă am jucat în piesa „Familii” (Eugen Jebeleanu), spectacol datorită căruia am și fost se-
lectați la Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis 2019.

Patrick Imbrescu

Am 18 ani și sunt din Timișoara. Pasiunea mea este de a călători pentru a participa la cât mai multe proiecte 
internaționale, unde îmi place să întâlnesc oameni din întreaga lume. Încă sunt elev, la Liceul Teoretic                                
„Nikolaus Lenau” Timișoara, dar după ce voi termina liceul îmi doresc să studiez Științe Politice și Istorie. Vreau să 
experimentez cât mai mult din diversitatea lumii și să aduc măcar o mică contribuție la dezvoltarea unei           
societăți tolerante și echitabile. Cred că trebuie să promovăm mai mult multiculturalismul și educația.

Eduard Ciuhandu

Andrei Stupu este Brand Manager la Școala de Valori. Proiectul personal Generaţia Z, inițial o emisiune TV, s-a 
transformat într-o serie de  conferințe. Este speaker și trainer pe teme precum orientarea vocațională, educația 
media și comunicarea, fi ind de-a lungul timpului colaborator în cadrul a numeroase organizații naționale și      
internaționale. Pe blogul stupu.ro povestește despre experiențe sau recomandă cărți.

Andrei Stupu

Sunt elev la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara și am 15 ani. Obișnuiesc să mă implic în activități                
extracurriculare, precum clubul de robotică al școlii, clubul de dezbateri, voluntariate și olimpiade. Sunt pasionat 
de informatică și dezbateri. Îmi propun să devin student în domeniul informaticii (software developer) și deja 
încerc, până la facultate, să dezvolt programe care să ajute la soluționarea unor probleme locale (ex. gestionarea 
datelor).

Cristian Stratulat
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Sunt unul dintre fondatorii primului consorțiu românesc pentru achiziția de resurse electronice la nivel națion-
al pentru susținerea cercetării și educației din România (Anelis Plus) și, de asemenea, coordonator național 
adjunct al rețelei de Centre de Documentare Europeană din România și președintele Secţiei de Statistică și 
Evaluare a Asociației Bibliotecarilor din România. Am un doctorat în Chimie și unul în Biblioteconomie și Știința 
Informării. Predau Introducere în biblioteconomie și știinţa informării în cadrul Facultății de Litere și Istorie de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și coordonez activitatea celor 13 fi liale ale Bibliotecii Centrale
Universitare.

Ivona Olariu

Director al Departamentului de Comunicare în cadrul Central and Eastern European Online Library, Iulian 
Țanea are ca responsabilitate principală susținerea celei mai mari comunități interesate de Științele Umaniste 
și Sociale din Europa Centrală, de Est și de Sud. Născut în 1986, cu o experiență de peste 5 ani în publicarea 
academică, Iulian aduce o abordare nouă pentru utilizatorii CEEOL.

Iulian Țanea

Director Executiv al CEEOL, Bea Klotz (n. 1966 în Budapesta, Ungaria) are peste 15 ani de experiență în               
dezvoltarea colecțiilor și diseminarea conținutului, vizând în special domeniul științelor umane și sociale, din 
și pentru Europa Centrală, de Est și de Sud. A absolvit studiile de licență la Hungarian National College of                
International Commerce. Între 2005-2012, Bea a fost co-organizator și membru al Comisiei de Management 
al Convenției Internaționale „Slavic Librarian” (ICSL), în Sarajevo. În ultimii 15 ani, a participat activ la numeroase 
conferințe naționale și internaționale care privesc biblioteconomia în Europa, Marea Britanie și SUA.

Bea Klotz

Adriana Filip este Solutions Specialist pentru Web of Science Group. Rolul ei principal este să ofere sprijin        
pentru instrumente de cercetare analitice și de descoperire, cum ar fi  Web of Science, InCites sau Journal         
Citation Reports. Lucrează cu cercetători, autori și bibliotecari la toate nivelurile și cooperează cu instituții           
guvernamentale și corporative, oferind servicii de consultanță.

Adriana Filip

Eva colaborează cu ProQuest de peste patru ani, în calitate de Account Manager. Responsabilitățile sale               
cuprind teritoriile Europei de Sud-Est, cu țări precum: Slovenia, Ungaria, Croația, România, Bulgaria, Serbia,     
Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Albania și Kosovo. În trecut, Eva a colaborat cu Ovid. Eva,           
absolventă a Universității Corvinus din Budapesta, își dorește să susțină comunitatea științifi că din noua UE și 
să permită accesul la informație țărilor din zona Balcanică.

Eva Czegledi

Ian Sutton este Regional Sales Manager în cadrul IOP Publishing. A obținut o diplomă în studiul limbilor              
moderne și vorbește fl uent germană și franceză. A început colaborarea cu IOP în 2011 și coordonează atât 
revistele academice, cât și ebooks în Germania, Austria, Elveția și Ungaria. Recent, și-a extins activitatea și în 
România, unde va ajunge pentru prima dată în cadrul conferinței ALLS și este încântat să-și cunoască noii 
clienți.

Ian Sutton

Business Manager, Radka Krivankova colaborează cu Emerald de peste 12 ani. Cel mai mult îi place să         
călătorească și să-și viziteze clienții în diferite locuri aparținând teritoriului ei de activitate. De aceea, cea mai 
mare pasiune o consideră explorarea culturilor locale din orașele vizitate. În prezent, Radka are desemnate 
teritoriile Europei de Sud, Finlanda și Suedia.

Radka Krivankova
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Irene Kamotsky și-a început cariera în publicarea academică în 2006, după ce a obținut titlul de Doctor în         
Literatură la University of California, Berkeley. A fost Director de Reviste Academice la Berkeley Electronic Press 
(bepress). În prezent, Irene colaborează cu Elsevier în calitate de Global Sales Director for Digital Commons 
pentru a aduce audienței servicii de arhivare și de publicare la nivel global.

Irene Kamotsky

Sunt Senior Account Manager la Wiley. Mă ocup de sectorul academic, cel medical și cel corporate, în ceea ce 
privește licența revistelor științifi ce online, a cărților online și a altor produse digitale care sunt disponibile prin 
intermediul Wiley Online Library. Domeniul meu de activitate vizează 6 țări din Europa Centrală: Polonia, Cehia, 
Republica Slovacă, Slovenia, România și Ungaria.

Marta Dyson

Am studiat biologie și chimie la Joensuu University (Moscova, Rusia), precum și biochimie și virusologie la Turku 
University (Finlanda). Proprietatea Intelectuală, împreună cu Dreptul de Brevet și Managementul au devenit 
parte din viața mea, în primul rând ca Examinator de Brevete, iar apoi în calitate de Șef de Servicii Informative 
privind Brevetele la Patent Offi  ce din Finlanda și vice-președinte al Asociației Online din Finlanda. Ocup poziția 
de Customer Success Manager în cadrul ACS International (Ltd. Chemical Abstracts Service).

Veli-Pekka Hyttinen

Pe durata studiilor de doctorat, am lucrat la un proiect care privește designul computerizat al noilor agenți 
antitrombotici. Am făcut parte dintr-o colaborare internațională între Laboratorul de Structuri Moleculare și 
Chemo-Informatici al Institutului de Fizică și Chimie A.V. Bogatsky din Odessa (Ucraina) și Laboratorul de    
Chemo-Informatici al Universității din Strasbourg (Franța). După susținerea doctoratului, am lucrat un an la 
Institutul de Fizică și Chimie A.V. Bogatsky, în calitate de cercetător științifi c debutant. În prezent, colaborez cu 
Chemical Abstracts Service, în calitate de Customer Success Manager.

Tetiana Khristova

Judy H. Brady este Area Manager pentru Europa, fi ind responsabilă pentru clienții instituționali ai IEEE. Judy 
lucrează cu IEEE de mai bine de 25 de ani, iar în domeniul marketingului și relațiilor publice de mai bine de 
35 de ani, în principal pentru companii non-profi t și în zona STM. La IEEE, Judy a fost responsabilă pentru            
comercializarea resurselor de educație și formare, IEEE ebooks, iar din 1997 se ocupă de colecțiile online ale 
IEEE cu un accent din ce în ce mai mare pe publicarea cu acces deschis. Ea este licențiată în Jurnalism și         
Comunicații la Rutgers University, NJ, SUA.

Judy Brady

Alina-Cerasela Avram este absolventă a Academiei de Studii Economice din București și deține un doctorat în 
Științe Economice – Domeniul Administrarea Afacerilor. Din 2017, este membră a echipei Enformation, unde 
este implicată în mai multe proiecte cu vizibilitate națională. Totodată, Alina activează ca cercetător de gradul III 
în cadrul Institutului de Economie Mondială, iar de-a lungul timpului a dezvoltat mai multe proiecte inovative în 
mediul privat. Astfel, este editor-șef și deținător al publicației Junior Scientifi c Researcher, pe care a și înfi ințat-o 
în urma câștigării competiției de proiecte antreprenoriale StartUp Smart, în anul 2015.

Alina Avram

Beata Fidzinska este Sales Manager în cadrul Wolters Kluwer Ovid, fi ind reprezentant în Polonia, România, 
Bulgaria și Slovacia.

Beata Fidzinska
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Pentru a ajuta cercetătorii români să își publice cele mai bune rezultate ale activității lor în reviste de renume, 
Enformation a dezvoltat Innovative Writing Masterclass. Fiecare modul a fost conceput să răspundă la cele mai 
stringente întrebări ale cercetătorilor și să ofere un sprijin real în abordarea unei reviste calitative. Moderatorii și 
formatorii noștri se numără printre cei mai buni în domeniul lor de activitate și știu cât de important este pentru un 
autor să primească indicații specifice.

Enformation.ro este prima platformă din România pusă la 
dispoziția cercetătorilor pentru a accesa reviste și cărți ale 
editurilor cu renume internațional printr-un serviciu 
inteligent de acces la distanță ce permite identificarea 
publicațiilor de interes folosind căutarea de tip discovery. 
Obiectivul principal al activității Enformation este de a 
asigura accesul electronic la literatura ştiinţifică și de a 
susţine şi promova sistemul de cercetare şi educaţie din 
România.

CONTACTAȚI-NE
events@e-nformation.ro
www.enformation.ro 

Face-to-face training
Abonamente anuale

Format
Aproximativ 25 de cercetători per sesiune Instruire de o zi sau de 
două zile, la instituția dvs.
Suport
Asistență dedicată
Materiale tipărite și certificate de participare pentru toți cursanții
Un raport cuprinzător după încheierea cursului, incluzând feedback-ul 
participanților

Curs în 2 părți
5 module - 2 zile
2 ore de formare

01 - Writing your paper
02 - Submitting your paper
03 - Writing and publishing a Review Paper
04 - Evaluate your paper
05 - Promote your paper 

02

03

04

05

01
Modulul este prezentat ca o discuție interactivă între autori 
și formatori și se bazează pe exemple reale care sunt 
analizate pe parcursul cursului. De asemenea, participanții 
pot aduce propriile exemple de articole și abstracte pentru 
a primi sfaturi personalizate.

Writing and Submitting 
a Journal Manuscript 

Acest modul urmărește să explice procesul de peer 
review pentru a vă permite să beneficiați de acesta și să 
deveniți un reviewer competent. De asemenea, peer 
review este o bună oportunitate pentru cercetătorii aflați la 
început de carieră să joace un rol în comunitatea de 
cercetare și să obțină experiențe valoroase care să îi ajute 
la îmbunătățirea propriului mod de scriere a lucrărilor.

Peer Review
 (Recenzia)

Modulul prezintă un program de instruire sistematică, 
aprofundată în legislația privind drepturile de autor pentru 
bibliotecari și cercetători. Indiferent de instituția la care 
suntem afiliați, cu toții trebuie să putem promova o utilizare 
corectă, să înțelegem licențele și să identificăm statutul de 
document public.

Intellectual Property
 Rights in Publishing

Modulul este dedicat cadrelor didactice și studenților care 
doresc să poată identifica și înțelege metricii pentru 
lucrările lor de cercetare. Metricii pot fi folosiți atunci când 
aplicați pentru granturi, promovări sau angajări. Acest 
modul este deosebit de util pentru studenții în cercetare și 
cercetătorii aflați la începutul carierei.

Understanding
 Research Metrics

Rezultatele activității dvs. de cercetare trebuie să fie 
cunoscute în toată lumea! Lucrarea dvs. trebuie 
promovată în mediul academic pentru a contribui la 
progresul științific. Este adevărat că publicarea lucrării. 
într-o revistă vizibilă care este inclusă în baze de date 
internaționale reprezintă principalul pas în diseminarea 
cunoștințelor, dar este suficient? Cum puteți face ca 
articolul dvs. să ajungă la audiența potrivită? Acest modul 
prezintă cele mai importante acțiuni pe care le puteți face 
pentru a vă promova rezultatele activității.

Promoting Research

Enformation Masterclass oferă cursuri și webinarii 
inovatoare despre scrierea academică, destinate 
cercetătorilor de toate nivelurile și din toate domeniile 
științei. Cursurile sunt livrate de formatori specializați și de 
colaboratori internaționali care au o experiență vastă în 
publicare. Scopul principal al cursului este de a ajuta 
instituțiile academice și non-academice să își susțină 
cercetătorii în procesul de publicare. 

Rezultate pentru instituții
    Susținerea dezvoltării profesionale a cercetătorilor
    Îmbunătățirea calității rezultatelor publicării științifice
    Demonstrarea angajamentului față de calitatea cercetării
    Reducerea timpului pentru mentorat

Aspecte inovatoare ale Enformation Masterclass
    Moderatorii și formatorii sunt selectați dintre cei mai buni în domeniul respectiv;
    Fiecare modul prezintă exemple reale de articole, editate ca modele, astfel încât fiecare autor să le  
    poate folosi și adapta conform propriei lucrări de cercetare;
    Cercetătorii primesc instruire directă, adaptată nevoilor lor; 
    Fiecare modul este personalizat conform caracteristicilor grupului;
    Agenda cursului este concepută să asigure oportunități de interconectare.

Abilități cheie și dezvoltarea carierei pentru cercetători:
    Perfecționarea abilităților de scriere și creșterea încrederii de a scrie pentru o revistă de top
    Familiarizarea cu procesele editoriale ale revistelor de top, deseori cunoscute ca o ‘cutie neagră’
    Descoperirea celor mai bune moduri de a lucra cu editorii atunci când trimiteți o lucrare sau realizați o recenzie
    Abordarea unor aspecte cum sunt replicarea cercetării și folosirea metricilor de cercetare în mod responsabil

ÎN CURÂND

Conceput și desfășurat de Enformation și dedicat cercetătorilor talentați, competitivi, moderni,           
actuali și lipsiți de prejudecăți care doresc să afle informații cheie despre publicarea în reviste 
științifice de top

ÎN CURÂND
Online Enformation Masterclass Platform

enformation.masterclass.ro

Parteneri externi
Clarivate Analytics, Elsevier, Wiley, Springer, IEEE, ProQuest, Emerald, 
Cabi, IOP, AIP, APS, Nature, McGraw-Hill, Wolters Kluwer, MathSciNet, 
ACS, RSC, Taylor & Francis, Euromonitor, Jstor, OCLC, CEEOL, 
Altmetric, UpToDate si altii.

Parteneri  interni
228 institutii din Romania - universitati, institute de cercetare, spitale, 
scoli, companii private, companii de stat.

Descrierea modulelor
Acest Masterclass cuprinde 5 module dedicate, concepute să asigure o interacțiune susținută între cercetători și 
formatori. Fiecare parte reprezintă un curs personalizat, conform nevoilor participanților și oferă recomandări specifice 
și consiliere fiecărui participant. Pentru a reduce rata de respingere a publicării din cauza unor aspecte specifice care 
sunt deseori neglijate și care nu sunt cunoscute de autori, am dezvoltat fiecare modul astfel încât să abordeze cele mai 
importante aspecte care aduc valoare lucrării dvs. 
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cercetare și să obțină experiențe valoroase care să îi ajute 
la îmbunătățirea propriului mod de scriere a lucrărilor.

Peer Review
 (Recenzia)

Modulul prezintă un program de instruire sistematică, 
aprofundată în legislația privind drepturile de autor pentru 
bibliotecari și cercetători. Indiferent de instituția la care 
suntem afiliați, cu toții trebuie să putem promova o utilizare 
corectă, să înțelegem licențele și să identificăm statutul de 
document public.

Intellectual Property
 Rights in Publishing

Modulul este dedicat cadrelor didactice și studenților care 
doresc să poată identifica și înțelege metricii pentru 
lucrările lor de cercetare. Metricii pot fi folosiți atunci când 
aplicați pentru granturi, promovări sau angajări. Acest 
modul este deosebit de util pentru studenții în cercetare și 
cercetătorii aflați la începutul carierei.

Understanding
 Research Metrics

Rezultatele activității dvs. de cercetare trebuie să fie 
cunoscute în toată lumea! Lucrarea dvs. trebuie 
promovată în mediul academic pentru a contribui la 
progresul științific. Este adevărat că publicarea lucrării. 
într-o revistă vizibilă care este inclusă în baze de date 
internaționale reprezintă principalul pas în diseminarea 
cunoștințelor, dar este suficient? Cum puteți face ca 
articolul dvs. să ajungă la audiența potrivită? Acest modul 
prezintă cele mai importante acțiuni pe care le puteți face 
pentru a vă promova rezultatele activității.

Promoting Research

Enformation Masterclass oferă cursuri și webinarii 
inovatoare despre scrierea academică, destinate 
cercetătorilor de toate nivelurile și din toate domeniile 
științei. Cursurile sunt livrate de formatori specializați și de 
colaboratori internaționali care au o experiență vastă în 
publicare. Scopul principal al cursului este de a ajuta 
instituțiile academice și non-academice să își susțină 
cercetătorii în procesul de publicare. 

Rezultate pentru instituții
    Susținerea dezvoltării profesionale a cercetătorilor
    Îmbunătățirea calității rezultatelor publicării științifice
    Demonstrarea angajamentului față de calitatea cercetării
    Reducerea timpului pentru mentorat

Aspecte inovatoare ale Enformation Masterclass
    Moderatorii și formatorii sunt selectați dintre cei mai buni în domeniul respectiv;
    Fiecare modul prezintă exemple reale de articole, editate ca modele, astfel încât fiecare autor să le  
    poate folosi și adapta conform propriei lucrări de cercetare;
    Cercetătorii primesc instruire directă, adaptată nevoilor lor; 
    Fiecare modul este personalizat conform caracteristicilor grupului;
    Agenda cursului este concepută să asigure oportunități de interconectare.

Abilități cheie și dezvoltarea carierei pentru cercetători:
    Perfecționarea abilităților de scriere și creșterea încrederii de a scrie pentru o revistă de top
    Familiarizarea cu procesele editoriale ale revistelor de top, deseori cunoscute ca o ‘cutie neagră’
    Descoperirea celor mai bune moduri de a lucra cu editorii atunci când trimiteți o lucrare sau realizați o recenzie
    Abordarea unor aspecte cum sunt replicarea cercetării și folosirea metricilor de cercetare în mod responsabil

ÎN CURÂND

Conceput și desfășurat de Enformation și dedicat cercetătorilor talentați, competitivi, moderni,           
actuali și lipsiți de prejudecăți care doresc să afle informații cheie despre publicarea în reviste 
științifice de top

ÎN CURÂND
Online Enformation Masterclass Platform

enformation.masterclass.ro

Parteneri externi
Clarivate Analytics, Elsevier, Wiley, Springer, IEEE, ProQuest, Emerald, 
Cabi, IOP, AIP, APS, Nature, McGraw-Hill, Wolters Kluwer, MathSciNet, 
ACS, RSC, Taylor & Francis, Euromonitor, Jstor, OCLC, CEEOL, 
Altmetric, UpToDate si altii.

Parteneri  interni
228 institutii din Romania - universitati, institute de cercetare, spitale, 
scoli, companii private, companii de stat.

Descrierea modulelor
Acest Masterclass cuprinde 5 module dedicate, concepute să asigure o interacțiune susținută între cercetători și 
formatori. Fiecare parte reprezintă un curs personalizat, conform nevoilor participanților și oferă recomandări specifice 
și consiliere fiecărui participant. Pentru a reduce rata de respingere a publicării din cauza unor aspecte specifice care 
sunt deseori neglijate și care nu sunt cunoscute de autori, am dezvoltat fiecare modul astfel încât să abordeze cele mai 
importante aspecte care aduc valoare lucrării dvs. 



Știm cât de anevoios poate fi  procesul editorial și, totodată, cât de prețios este timpul tău! De aceea, ne-am propus 
să te susținem și să îți oferim asistență și consultanță pe parcursul fi ecărei etape a procesului de publicare. În plus, te 
putem ajuta cu promovarea, astfel încât lucrarea ta să fi e prezentă și în bazele de date științifi ce. Tu trebuie doar să 
te concentrezi asupra realizării manuscrisului!

Nu știi care e varianta optimă pentru publicarea cărților, revistelor sau materialelor tale?
Avem noi soluția – epedia, prin care ne asigurăm că:
 - primești asistență în vederea publicării de cărți și conferințe, în format tipărit sau electronic;
 - primești consiliere cu privire la procesul de publicare în regim Open Access;
 - poți solicita servicii de corectură, editare și formatare a manuscrisului în vederea publicării;
    ești susținut pe parcursul fi ecărei etape a procesului de publicare;
 - ai facilitată indexarea lucrărilor publicate pe platforme electronice specifi ce;
 - ai o comunicare efi cientă cu editura, astfel încât timpul de publicare să fi e minim.

Ai o lucrare de cercetare pe care dorești să o faci cunoscută?
Enformation îți oferă servicii de la A la Z pentru publicare și promovare! 
Scrie-ne pe adresa offi  ce@enformation.ro și afl ă care sunt costurile pentru publicarea manuscrisului tău la o editură 
de prestigiu internațional!

Părerea ta contează pentru noi! Fără implicarea activă a fi ecărui membru al comunității Enformation și fără                   
susținerea partenerilor noștri, îmbunătățirea activităților devine extrem de difi cil de realizat.

În fi ecare an, depunem toate eforturile pentru a organiza evenimentul Acces la literatura științifi că cât mai bine, cu 
scopul principal de a oferi noi oportunități de colaborare în sectorul academic, de a pune în legătură oameni și idei 
care să poată modela pozitiv viitorul din cercetare și educație!

Indiferent de profi lul profesional, dacă faci parte din comunitatea Enformation, știm sigur că deții viziunea, cunoștințele, 
mijloacele și experiența care pot ajuta la consolidarea demersului nostru. De aceea, pentru a putea realiza tot ceea ce 
ne propunem, avem nevoie în primul rând de susținerea și îndrumarea ta!

Cum poți să ne trimiți feedback?
 - Lasă-ne comentarii pe pagina noastră de Facebook (www.facebook.com/Enformation.ro).
 - Completează formularul de feedback disponibil la www.e-nformation.ro/contact.
 - Trimite-ne sugestiile prin e-mail la events@enformation.ro.
 - Comunică direct părerea ta unui membru al echipei noastre (preferabil, valabil numai pentru un feedback  
    pozitiv ☺).

Te încurajăm să-ți spui punctul de vedere și îți mulțumim pe această cale pentru contribuția adusă unui mediu de 
cercetare și educație mai bun!
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Admirația mea pentru echipa Enformation se datorează încăpățânării acesteia de a promova educația la                                 
fiecare ediție, aducând profesori altfel, care oferă un suflu nou, adaptat la nevoile lumii aflate în schimbare. Acești                                    
profesori și educatori, cunoscuți cu prilejul conferințelor, m-au inspirat și mi-au demonstrat într-o notă pozitivă faptul 
că în România există un imens potențial în învățământ. Totodată, la ediția anului trecut, consider că punctul central al 
sesiunilor plenare educaționale a fost conturat de prezentările liceenilor, care au arătat întregii audiențe că pasiunea, 
munca și profesionalismul profesorilor coordonatori sunt doar câteva dintre elementele-cheie ale performanței în 
mediul academic. [...] Voi participa în continuare cu plăcere, de fiecare dată când voi avea ocazia, la conferințele      
Acces la literatura științifică, deoarece cred în sinergia pe care o poate genera comunitatea Enformation.”

Alexandru Roja, Lector al Universității de Vest din Timișoara

„Da, în mod categoric, da [ALLS este un eveniment relevant pentru comunitatea de cercetare și educație din România]. 
Mulțumesc pentru invitație, m-am simțit extraordinar. [...] Din punct de vedere personal, a fost un câștig [...], a fost
prima dată când, răspunzând invitației voastre, am construit un argument al nevoii de leadership strategic în schimbarea        
paradigmei educației, prin intermediul nevoii de mai multă literatură de leadership și mai bună. [...] Felicitări, cu mult drag!”

Marian Staș, Președinte al Asociației Club LMT

„Am fost foarte impresionat de alegerea speakerilor pe care i-am ascultat până acum! Se petrece ceva care îți oferă 
inspirație! Acei invitați, care au urcat pe scenă, chiar au vorbit despre educație la un nivel profund și abordând chiar 
subiecte îndrăznețe. A fost plăcut de urmărit și, da, o inspirație! Voi duce toate aceste [informații] acasă și voi încerca 
să lucrez cu ele.”

Anselm Maria Van Sellen, Director Educațional al Centrului Europahaus Marienberg din Germania

„Mi s-a părut extraordinar evenimentul și prezența academică, și oamenii din acțiunea educației. Mi se pare că am 
câștigat foarte mult și ca promotor, pentru că sigur mă voi conecta cu alți speakeri care au împărtășit resursele lor. 
Tipul acesta de eveniment cu siguranță creează o amplificare a resurselor tuturor, pentru că suntem o comunitate cu 
toții și putem să ne sprijinim și să producem impact. [...] Asta este starea emoțională cu care plec: se întâmplă, mă 
inspir și cumva crește și sensul activității mele, că nu sunt acolo singură, încercând să fac lucrurile să se întâmple, ci 
că există mulți alți promotori care fac lucrurile din pasiune și sunt extrem de dedicați.”

Liliana Hadji, Fondator al Asociației Gritty Education

„Mi-ar plăcea ca educatorii din Germania să aibă evenimente de acest fel. Din sesiunile la care am participat, cred 
că totul a fost extrem de narativ. Întrebările principale au fost dezbătute, speakerii invitați au fost foarte buni. Mi-a 
plăcut maniera în care au prezentat, a fost o abordare relaxată, într-o locație frumoasă. Așadar, consider că a fost un 
eveniment foarte bun și mi-aș dori să fie chiar mai mare, să aibă o audiență și mai numeroasă – o merită!”

Anna Mauersberger, Inovator Educațional & Trainer Ontologic din Germania

„A fost o surpriză plăcută, a fost o activitate mai inedită față de ce eram noi învățați să facem weekend de weekend. A 
fost o atmosferă foarte plăcută și prietenoasă, am rămas surprins de căldura cu care am fost primiți și gradul, să zic 
așa, de curiozitate al oamenilor. [...] Evenimentul a fost foarte interactiv, mi-a plăcut că au existat întrebări sincere. A 
fost un grad foarte mare de interes, se putea vedea exact pe chipurile oamenilor: erau interesați, le plăcea subiectul, 
erau dornici să afle mai multe informații și s-a reflectat [acest lucru] inclusiv în discuțiile din pauza de după, unde 
efectiv oamenii veneau, te întrebau cum ar putea să facă o echipă de robotică, mai voiau detalii suplimentare sau, pur 
și simplu, erau curioși [și voiau] doar să te felicite pentru ce ai realizat.”

Valentin Ionuț Panea, Antrenor al Echipei Naționale de Robotică a României AutoVortex

15



16



Casa Politehnicii 1 
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Hotel Silva 

Boutique Park 

Hotel Savoy Timisoara Biblioteca Centrală a Universității Politehnică Timișoara

NH Hotel Timisoara 

Casa Politehnicii 2 

Hotel Central 

Hotel Perla 

Vila La Residenza Timisoara 

Timișoara este un obiectiv turistic pe care merită să-l adaugi pe lista locurilor vizitate, fiind considerat unul dintre 
orașele cu cele mai bogate patrimonii arhitecturale și culturale din România. Totodată, Timişoara constituie unul din 
marile centre universitare ale ţării, iar în 2019 echipa Enformation desfășoară aici cea de-a 7-a ediție ALLS!

Universitatea Politehnica Timişoara (www.upt.ro), universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una 
dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea  generaţiilor de 
cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. Având misiunea de a 
satisface cerinţele de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel                                                      
universitar şi postuniversitar, această instituție academică este gazda conferinței noastre.. Așadar, te invităm în spațiul                        
Bibliotecii Centrale a Universității Politehnica Timișoara (library.upt.ro), pe durata întregului eveniment Acces la 
literatura științifică, în zilele 05-07 noiembrie.
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