UB TALKS: 14 echipe în finala competiției de discurs public la Universitatea din
București
În perioada 21- 28 mai 2015, în sediul Facultății de Litere din București, echipe de studenți de
la geografie, litere, fizică, drept, filozofie, limbi străine sau administrație și afaceri vor lua
locul profesorilor, susținând prelegeri publice pe teme științifice legate de domeniul de studiu
în fața unei audiențe formate din profesori, membri ai corporațiilor și studenți, în cadrul
competiției UB Talks.
Cele 14 echipe finaliste vor prezenta un discurs cu durata de 10 minute și apoi vor participa la
o sesiune de întrebări legate de subiectul propus, adresate de colegi și membri ai juriului.
Prezentările vor avea loc în sediul Facultății de Litere din București, în data de 21, 25 și 28
mai 2015, începând cu ora 17:00.
Echipele au fost selecționate prin intermediul a două traininguri de discurs public realizate la
Casa Universitarilor din București, de către prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al
Universitații din București și prof. univ. dr. Bogdan Ștefănescu, prodecan al Facultății de
Limbi și Literaturi Străine.
Criteriile de evaluare vor fi: comprehensibitatea pentru un public ”profan” în domeniul
respectiv, spectaculozitatea subiectului, creativitatea prezentării și interacțiunea cu publicul.
Universitatea din București oferă celei mai bune echipe un premiu constând în burse pentru
Școala de Creativitate, pe care o organizează în vara acestui an la Cumpătul, Sinaia.
De asemenea, vor fi oferite o serie de premii speciale precum: premiul pentru relevanța
științifică - oferit de Discovery Channel, premiul pentru creativitatea prezentării - oferit de
Geometry Global România și un premiu pentru relevanța practică - oferit de RGA
România.
Din juriu fac parte prof. univ. dr. Liviu Papadima, Prorector al Universității din București,
Conf. Univ. Dr. Alexandra Crăciun, Mircea Pascu, Managing Director Geometry Global
România, Ada Roseti, Director de Programe Disovery Europa de Sud-Est și Ana Maria
Bogdan, General Manager RGA.
UB Talks este un proiect al Universității din București menit să antreneze curiozitatea
științifică, schimbul interdisciplinar de cunoștințe și vorbirea în public. El oferă un cadru
pentru împărtășirea de informații, teorii și idei între studenții Universității din București.
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