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STUDENT DESIGN COMPETITION - SDC

Competiţia are loc în perioada 18-20 octombrie 2017
la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.
1. Obiectivul competiţiei
Scopul acestui concurs este de a promova creativitatea în procesul de fabricaţie, furnizând
comunităţii inginereşti noi perspective în dezvoltarea conceptuală a produselor, şi de a crea un forum
al studenţilor cu scopul popularizării ideilor noi şi inovatoare.

2. Tematică
Echipele de studenţi pot participa la competiţie cu proiecte, modele sau machete din domeniul
ştiinţei şi ingineriei fabricaţiei.
Tematica competiţiei cuprinde:
- Fabricaţie şi robotică asistate de calculator;
- Dezvoltarea sistemelor şi proceselor de fabricaţie;
- Aplicaţii ale materialelor noi în industria de automobile, aerospaţială, în prototipare şi
protezare;
- Soluţii software şi hardware care contribuie la îmbunătăţirea proceselor de fabricaţiei.

3. Înscrierea în concurs
Echipele se pot înscrie în competitie prin depunerea unei scurte descrieri a proiectului la
organizatorul competiţiei până la data de 1 Augut 2017. Înscrierile pot fi în format electronic dacă
toate materialele respectă formatul A4, iar acelea care depăşesc acest format sau sunt nestandardizate
trebuie trimise prin poştă.
Echipele selectate îşi vor putea susţine printr-o prezentare proiectul în cadrul UGALINVENT 2017.
Se încurajează utilizarea mijloacelor vizuale şi demonstrative a modelelor de lucru reale.
Depunerile se fac direct la organizatorul competiţiei de design şi fabricaţie pentru studenţi:
Fetecău Cătălin, catalin.fetecau@ugal.ro
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4. Conţinutul proiectului
Descrierea proiectului trebuie să conţină între (2000÷3000) de cuvinte incluzând schiţe 2D/3D şi/
sau poze şi trebuie să cuprindă următoarele:
- titlul;
- numele şi adresele studenţilor participanţi, indicând persoana de contact „Liderul echipei”;
- numele şi semnătura facultăţii-sponsor cu adresa poştală completă, e-mail, telefon şi fax;
- descrierea problemei rezolvată incluzând cerinţele esenţiale. Se are în vedere, după caz:
 descrierea funcţională a conceptului/ ideii/ prototipului/designului sistemului pentru
rezolvarea problemei incluzând şi o descriere a caracteristicilor de proiectare tipice şi a
conţinutului procesului de fabricaţie;
 analiza de proiectare a conceptului bazat pe cerinţele esenţiale;
 descrierea echipamentelor şi/ sau experiementelor alese a fi folosite în evaluarea
soluţiei;
 descrierea îmbunătăţirilor aduse unor modele/echipamente/prototipuri deja existente pe
piaţă şi abordarea problemei;

5. Eligibilitate
Din echipa pot face parte un număr maxim de 5 studenţi înmatriculaţi intr-o universitate din
România (licenţă sau masterat). Un student poate face parte din maxim două echipe, cu condiţia ca
temele abordate să fie diferite.

6. Selecţia finaliştilor
Echipele finaliste vor fi selectaţi pe baza descrierilor proiectelor. Membrii juriului concursului vor fi
din mediul economic, academic şi/ sau administraţie. Prima etapă a selecţiei va consta din evaluarea
generală a descrierilor proiectelor înscrise, luându-se în calcul calitatea descrierilor proiectelor,
creativitatea proiectelor, integritatea analizelor efectuate şi testarea abordată în evaluarea soluţiei
bazate pe cerinţele cheie declarate. Finaliştii vor fi anunţaţi nu mai târziu de 1 Septembrie 2017.
Pentru runda finală, echipele selectate vor susţine o prezentare de maxim 15 min cu întrebări
adresate din partea juriului, şi va avea loc în cadrul unei secţiuni speciale din cadrul evenimentului
UGALINVENT 2017.
Criteriile de jurizare includ, dar nu sunt limitate de următoarele:
- respectarea cerinţelor;
- importanţa problemei pe care o rezolvă proiectul;
- creativitatea proiectului;
- gradul de aplicabilitate;
- impactul proiectării în costul fabricaţiei, calităţii sau altor cerinţe de performanţă;
- calitatea prezentării (grafica cronologică a prezentării, claritatea, prezentarea diagramatică
etc.).

7. Cheltuieli de deplasare
Cheltuielile de deplasare pentru participarea la Student Design Competition 2017 vor sta în
responsabilitatea studenţilor şi/ sau facultăţii-sponsor.

8. Premiile
Premierea echipelor desemnate câştigătoare se va realiza în cadrul Festivităţii de premiere
UGALINVENT 2017, care va avea loc în aceeaşi zi cu prezentările lucrărilor finaliştilor.
Se vor acorda 3 premii în bani, şi anume:
Locul I: 600 lei;
Locul II: 400 lei;
Locul III: 200 lei.
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9. Logoul SDC
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