
 

 

 

 

 

 

 

 

In atenția Comitetului de Organizare a manifestării RICCCE 21, 

 

Avem plăcerea să vă informăm că Societatea de Inginerie Chimice din România oferă   

burse pentru tineri  masteranzi si doctoranzi, pentru participarea la 21th Romanian International 

Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE) Mamaia-Constanța, 

Septembrie 2019.  Apreciem ca participarea tinerilor ingineri chimiști la conferințe științifice 

este  importantă pentru dezvoltarea  carierei lor profesionale. Prin participarea la conferințe de 

nivel științific  ridicat tinerii pot acumula cunoștințe de ultimă oră și totodată vor avea  

oportunitatea de a cunoaște și stabili relații cu cercetători renumiți din domeniul lor de pregătire.  

 Având în vedere aceste aspecte și urmând cutuma manifestărilor RICCCE si SICHEM 

de pană acum, la nivelul  Societății de Inginerie Chimica din România s-a hotărât  acordarea 

unui număr de 10 burse de participare la a 21-a ediție a  Conferinței Internaționale de Chimie 

si Inginerie Chimica, Mamaia-Constanța 2019. Bursele acordate  acoperă  contravaloarea taxei 

de participare pentru studenții masteranzi si doctoranzi. Ele se vor acorda tinerilor ingineri 

chimiști, cu vârsta de pana la 35 ani, masteranzi, doctoranzi, membrii ai Societății de Inginerie 

Chimica din România.  

Pentru a putea beneficia de o astfel de bursă tinerii interesați trebuie să trimită pe adresa 

SICR sicr@chim.upb.ro: i) rezumatul lucrării înscrise la conferință, ii) scrisoare de intenție in 

care se angajează cu înaintarea  lucrării  spre publicare, înainte de data conferinței, in Bulletin 

of Romanian Chemical Enginering Society (revista indexata BDI)  , iii) o scurta recomandare 

a conducătorului științific sau a altui cadru didactic  care atesta si calitatea de doctorand 

/masterand a candidatului. Termenul limită pentru trimiterea acestor informații este 30 Mai 

2019. Cererile vor fi analizate in cadrul Societății de Inginerie Chimica din România, iar 

câștigătorii vor fi anunțați până la data de 15 Iunie 2019.  
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