Invitaţie
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti
organizează

W o r k sh o p - u l e x p l o r a t o r i u

NeXT-Chem
Tehnologii inovatoare trans-sectoriale
dedicat tinerilor cercetători (studenți masteranzi, studenți doctoranzi)
Ediţia a III –a

ROMÂNIA – Bucureşti
27-28 MAI 2021

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie –
ICECHIM Bucureşti vă invită să participați la workshop-ul exploratoriu – NeXTChem, editia a III-a, care va avea loc în sistem on-line, în perioada 27-28 mai 2021.
Workshop-ul se adresează tinerilor cercetători (studenți masteranzi, studenți
doctoranzi), iar participarea este gratuită.
Avem bucuria să vă anunțăm că în cadrul acestei ediții, mai multe personalități
internaționale vor prezenta lecții invitate, printre care:
- Prof. Silvana Andreescu,Universitatea Clarkson, Potsdam, SUA
- Prof. Arben Merkoçi, Institutul Catalan de Nanostiinte si Nanotehnologii,
Barcelona, SPANIA
- Prof. Luc Pincton, Université de Rouen, Rouen, FRANȚA
SECȚIUNILE WORKSHOP-ULUI:
1. Materiale multifuncționale și nanocompozite
2. Bioresurse, biotehnologii şi biorafinare
3. Tehnologii inovative şi protecţia patrimoniului
cultural

Indicativ
1 - MMN
2 – BBB
3 – TIPPC

Este recomandat ca prezentările să se încadreze în max. 15 minute, luând în
considerare şi timpul alocat întrebărilor şi discuţiilor. Ordinea prezentărilor va fi
stabilită conform Programului.
TERMENE LIMITA
17.05.2021 – Trimiterea Talonului de înregistrare şi a rezumatului
Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în 2 zile de la data de primire a rezumatului.
Înscrierile la workshop se fac on-line, detalii suplimentare putând fi regăsite la adresa:
https://icechim.ro/ro/institut/next-chem/
În vederea participării, vă rugăm să completaţi integral Talonul de participare și să respectați
cerințele obligatorii de redactare a rezumatului (disponibile on-line).
Lucrările workshop-ului se vor desfășura în limba engleză.

Contact:
Dr. Habil. Florin Oancea – Director științific: florin.oancea@icechim.ro
Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu – Director tehnic: fierascu.radu@icechim.ro
DIRECTOR GENERAL
Dr. Biochim. Mihaela DONI

