Cautam pe cei mai talentati comunicatori ai stiintei! Intra si tu in
competitie!
CE ESTE FAMELAB?
FameLab s-a nascut in cadrul festivalului de stiinta de la Cheltenham din
Marea Britanie in 2005. De atunci FameLab s-a desfasurat in tari de pe 5
continente si a devenind cea mai importanta competitie de comunicare a
stiintei din lume. Incepand cu anul 2007, British Council s-a alaturat
festivalului de la Cheltenham pentru a derula competitia FameLab
International in peste 25 de tari. NASA desfasoara aceasta competitie in
Statele Unite. Castigatorii din toate tarile se intalnesc in finala Famelab
International care are loc in Marea Britanie in cadrul The Times
Cheltenham Science Festival.
In acest an se desfasoara a VIII editie FameLab din Romania. Ne propunem
sa descoperim tineri capabili sa comunice pasiunea lor pentru stiinta si
tehnologie publicului larg!
CUM SE DESFASOARA COMPETITIA?
Fiecare concurent prezinta un subiect din domeniul stiiintelor, tehnologiei,
ingineriei, stiintelor medicale sau matematicii, pe care si-l alege singur.
Prezentarile trebuie sustinute in limba romana si dureaza cel mult 3 minute.
Este de dorit ca aceste prezentari sa fie nu doar corecte si interesante din
punct de vedere stiintific, dar si pe intelesul celor fara o pregatire de
specialitate.
Cei care reusesc sa prezinte subiectul ales intr-un mod cat mai atractiv
pentru public au cele mai mari sanse sa castige!
Cei mai buni concurenti de la calificarile regionale, vor beneficia de un curs
gratuit de formare sustinut de un expert de top in comunicarea stiintei
care se va desfasura in zilele de 9 – 10 mai in Romania.
Finala FameLab Romania va avea loc pe 21 mai in Bucuresti si va fi
transmisa pe Internet.
Marele premiu pentru castigatorul finalei nationale va fi participarea la
finala FameLab International, care va avea loc in perioada 2 – 7 iunie la
Cheltenham in Marea Britanie.
Cei mai buni participanti din selectiile regionale care vor avea loc in lunile
martie si aprilie in orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara vor primi
premii de la British Council si de la parteneri.
CUM POT SA MA INSCRIU?
Dupa ce parcurgi Regulamentul Competitiei FameLab 2015,
completeaza formularul de inscriere si trimite-l la adresa de e-mail
famelab@britishcouncil.ro ca sa te inscrii la una din cele sase selectii
regionale organizate la:
Bucuresti

Marti, 2 aprilie, de la ora 16:00, Universitatea de Medicina si
Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, Bulevardul Eroii Sanitari 8,
Sala de lectura “Daniel Danielopol”
Ultima zi de inscriere este 1 aprilie.
Persoana de contact: Mihai STANCU
T: 0724027075
E: Mihai S <mail.stancu.mihai@gmail.com>
La acceastă calificare regională se pot înscrie doar
concurenți care prezintă teme din domeniul medicinei.

Bucuresti

Luni 6 aprilie, de la ora 14:00, British Council, Calea

Dorobantilor 14.
Ultima zi de inscriere este 5 aprilie.
Persoana de contact:
Cristina NITU

T: +40 (0)21 307 9657
E: cristina.nitu@britishcouncil.ro
Bucuresti

Marti, 7 aprilie, de la ora 12:00, Universitatea Politehnica
Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 313, Rectorat
Ultima zi de inscriere este 6 aprilie.
Persoana de contact: Elena POP

T: +40 (0)75 206 4124
E: elena.pop@upb.ro
Se desfășoară în cadrul festivalului POLIFEST.
La această calificare regională se pot înscrie doar
studenți și personal didactic de la Universitatea
Politehnica București.
Iasi

Joi 9 aprilie, de la ora 13:00, Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” Iasi, Bulevardul Carol I nr.11 (corpul A), Rectorat, Sala
Senatului
Ultima zi de inscriere este miercuri, 8 aprilie.
Persoana de contact
Ioana PĂȘTINARU, Relații Internaționale
Tel. +40 232 201021, Fax: +40 232 201802
ioana.pastinaru@uaic.ro

Timisoara Vineri, 24 aprilie, de la ora 11:00, Universitatea Politehnica
Timisoara
Ultima zi de inscriere este 23 aprilie.
Persoana de contact:
Prof.dr.ing. Radu VASIU, Director, Centrul de Cercetari în
Multimedia
T (+4) 0256 403 300
E radu.vasiu@cm.upt.ro
ClujNapoca

Sambata 25 aprilie, de la ora 11:00, Universitatea „Babes
Bolyai” Cluj-Napoca, str. Em. de Martonne nr. 1, Facultatea de

de Studii Europene (Aula)
Ultima zi de inscriere este 24 aprilie.
Persoana de contact
Anca KISS

T: +40.264.429.762
E: anca.kiss@ubbcluj.ro
Pentru detalii despre desfasurarea selectiei regionale la care doresti sa
participi te rugam sa contactezi persoana de contact din cadrul fiecarei
universitati.
Detalii suplimentare privind inscrierea pot sa fie obtinute de pe pagina
proiectului http://www.britishcouncil.ro/programe/educatie/famelab sau prin
e-mail de la de la Gabriel Ivan, Education & Science Projects Manager,
British Council Romania la gabriel.ivan@britishcouncil.ro

INSPIRA-TE!
Urmareste cateva finale FameLab Romania si prezentarile sustinute
de castigatorii FameLab din Romania in Finala Internationala

FameLab de la Cheltenham:
http://www.youtube.com/watch?v=meI5csqmMaU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xY2q2uo2wsU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=dLMsP-T0xNs
http://www.youtube.com/watch?v=HtTZXilA7DU
Prezentarea sustinuta de castigatorul FameLab Romania 2011, Flavia-Bianca
Cristian de la Universitatea din Cluj
http://www.youtube.com/watch?v=0WHZqpS502c&feature=player_embedded
Alina Colan, Universitatea “Politehnica“ Bucuresti, reprezentand Romania la
finala internationala FameLab 2012
https://www.youtube.com/watch?v=ze7m-M0fDsU
Believing the Big Bang - Bogdan Ghiorghiu (Romania) de la Universitatea A. I.
Cuza din Iasi https://www.youtube.com/watch?v=Pl01VB5Sje0

