
COMPETITIA FAMELAB 2018 

 

British Council Romania anunŃă preselecŃia regională a celei mai mari competiŃii de comunicare 
a ştiinŃei din lume, FameLab, ce va avea loc la Universitatea din Craiova, în data de 27 martie 
2018, ora 10:00, în Sala C444 (Strada A.I.Cuza, nr. 13, Cladirea Centrala, etaj 2). 
FameLabse adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 21 şi 40 de ani, care studiază sau lucrează 
în domeniul ştiinŃelor naturii, ingineriei, medicinei, matematicii sau informaticii si care pot 
sa explice un concept ştiinŃific unui public larg,intr-un mod cat mai simplu si captivant, in doar 
trei minute.Înscrierea se face prin completarea formularului până pe 25 martie2018, ora 23.59. 
InformaŃii suplimentare despre aceasta competiŃie pot fi găsite la adresa 
https://www.britishcouncil.ro/famelab. 

Persoană de contact: lect.univ.dr. MIHAI COŞOVEANU, email: mcosoveanu@yahoo.com 

 

� ELIGIBILITATE 

SUNT ACCEPTAłI: 

• lectorii şi cercetătorii în domeniul ştiinŃei, ingineriei sau matematicii, inclusiv profesorii 
de ştiinŃe exacte cu o diplomă în ştiinŃă; 

• persoanele care lucrează în ştiinŃe aplicate, inginerie şi matematică (ex: statisticieni, 
consultanŃi în industrie); 

• studenŃi la facultăŃile de ştiinŃe, matematică şi ingineri cu vârsta cuprinsă între 21 şi 40 de 
ani; 

• persoanele care aplică ştiinŃa, matematica şi ingineria în forŃele armate şi în instituŃiile 
guvernamentale; 

• persoanele care aplică ştiinŃa, matematica şi ingineria în industrie. 

 

NU SE POT ÎNSCRIE: 

Persoanele care lucrează deja în promovarea ştiinŃei, inclusiv: 

• ofiŃerii de presă şi de relaŃii publice, inclusiv cei care fac parte din organizaŃii al căror 
domeniu de activitate este unul ştiinŃific; 

• artişti care lucrează pe teme legate de ştiinŃă; 
• prezentatori ale căror emisiuni sunt despre ştiinŃă sau inginerie; 
• angajaŃi din centre de ştiinŃă, care lucrează exclusiv sau în principal cu publicul; 
• jurnalişti (ca loc de muncă unic sau principal) 
• profesori nespecializaŃi 



• câştigătorii locului întâi la ediŃiile precedente ale FameLab din România. 

 

� CE SE INTAMPLA LA PRESELECTIILE REGIONALE? 

ORDINEA DE ZI 

• Vei susŃine o prezentare de cel mult trei minute în faŃa juriului Famelab. 
• Membrii juriului vor adresa întrebări după fiecare prezentare şi vor face aprecieri, acolo 

unde este cazul. 
• Vor fi anunŃaŃi câştigătorii preselecŃiilor regionale. 
• Câştigătorii preselecŃiilor regionale vor merge mai departe în finala naŃională, unde vor 

susŃine o a doua prezentare. Cea de-a doua prezentare poate fi despre acelaşi subiect, însă 
ar trebui să fie diferită faŃă de prezentarea iniŃială.  

• Publicul va fi prezent, aşa că nu uita să îŃiinviŃi prietenii şi familia să vină să te susŃină! 
Intrarea este liberă.  

REGULI GENERALE 

• Prezentările în PowerPoint nu sunt permise. 
• PoŃi să foloseşti obiecte relevante pentru prezentarea ta în măsura în care le poŃi lua cu 

tine pe scenă. Odată pe scenă, nu vei avea timp pentru montarea unui decor.  
• La preselecŃiile regionale şi în finala naŃională, vei prezenta în limba română. Finala 

internaŃională se va desfăşura în limba engleză.  

 

� CRITERIILE CARE TREBUIE INDEPLINITE 

CONłINUT 

ConŃinutul prezentărilor trebuie să fie corect din punct de vedere ştiinŃific. Dacă subiectul ales 
este unul controversat, atunci prezentarea trebuie să includă punctele de vedere pro şi contra. 
Subiectul ştiinŃific trebuie bine ales astfel încât să fie de interes pentru publicul din sală. 

CLARITATE 

Claritatea este esenŃială pentru o comunicare ştiinŃifică eficientă. Structura prezentării trebuie să 
permită publicului şi membrilor juriului să urmărească discursul şi să înŃeleagă cu 
uşurinŃă conceptul ştiinŃific prezentat. 



CARISMA 

Publicul şi membrii juriului trebuie să rămână entuziasmaŃi şiimpresionaŃi în urma prezentării 
tale. Câştigătorul va fi un prezentator carismatic care va prezenta subiectul ales pe înŃelesul 
tuturor, într-un mod care să anime publicul şi să transmită mai departe pasiunea pentru ştiinŃă. 

� CE SE INTAMPLA DUPA PRESELECTII 

 

Dacă treci de preselecŃii, vei fi invitat să participi la un master-class organizat în perioada 28-29 
aprilie, care te va ajuta să îŃi îmbunătăŃeşti abilităŃi esenŃiale de comunicare media şi de 
prezentare. Toate cheltuielile de participare vor fi acoperite de către organizatori.  
Mai multe detalii despre master-class vei primi după încheierea preselecŃiilor regionale. 

Finala naŃională va avea loc la Bucureşti, în ultima săptămâna din luna mai. 

Deşi prezentările din cadrul preselecŃiilor şi a finalei naŃionale vor fi în limba română, dacă 
vei câştiga, în finala internaŃională va trebui să prezinŃi în limba engleză.   

 

� PREMII - Ai şansa să câştigi o serie de premii extraordinare. 

Deşi competiŃia FameLab înseamnă mai mult prestigiu, decât premiile în sine, câştigătorii 
locurilor întâi, doi şi trei în cadrul finalei naŃionale primesc premii importante din partea 
partenerilor. 

Călătoria în Marea Britanie 

Câştigătorul finalei naŃionale va concura în luna iunie, la marea finală internaŃională FameLab 
alături de peste 25 de reprezentanŃi din lumea întreagă, în cadrul Festivalului de ŞtiinŃă de la 
Cheltenham din Marea Britanie, în luna iunie. Aici va beneficia de o multitudine de oportunităŃi, 
una dintre ele fiind cunoaşterea unor oameni de ştiinŃă din toată lumea. 

 

FINALA FAMELAB BUCURESTI DIN 2016 (aici gasiti prezentarile 

candidatilor selectati in cadrul fazelor regionale) 

https://www.youtube.com/watch?v=16cbQ7wmrX8&feature=youtu.be 


