Descoperiţi cercetarea şi
învăţământul superior din Franţa !

 a intra în contact cu cercetarea europeană de vârf
 a descoperi un centru de învăţământ prestigios care

pregăteşte cariere în învăţământul superior şi în
cercetare
 a descoperi un important institut de cercetare care
aspiră să fie în centrul comunitaţii informatice de
nivel mondial
 a trăi o experienţă excepţională în Franţa !
L’École normale supérieure (ENS) Cachan şi
Institutul Naţional de Cercetare în Informatică
şi Automatică (INRIA) au creat în 2010 Premiul
de excelenţă ENS Cachan – INRIA, un program
de anvergură europeană, cu scopul de a promova excelenţa în domeniul educaţiei şi al
cercetării în ştiinţele şi tehnicile informaticii
şi comunicării (STIC).
Acest program este o ocazie pentru cele două
instituţii de a întâlni elevi români cu rezultate excepţionale şi care visează la o carieră
ştiinţifică de cel mai înalt nivel.

			 Premiul
de excelenţă

Pentru
informaţii
suplimentare

ENS Cachan - INRIA

www.bretagne.ens-cachan.fr
www.ens-cachan.fr
www.inria.fr
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O săptămână pentru…

Ne vedem
la Olimpiada de
informatică
din Timişoara
din 30 martie - 5 aprilie!

INRIA
Institutul Naţional de Cercetare în Informatică şi
Automatică, aflat sub dubla tutelă a ministerelor
cercetării si industriei, are ca misiune realizarea de
activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile STIC. De
asemenea, institutul asigură un important transfer de
tehnologie, punând accentul pe formarea prin cercetare,
difuzarea de informaţii ştiintifice şi tehnice, dezvoltare,
expertiză şi participarea la programe internaţionale.
INRIA se află în centrul dinamicilor regionale de cercetare
şi inovare graţie celor
8 centre de cercetare
de care dispune în
Franţa.

Premiul de excelenţă ENS Cachan - INRIA
 Procedura de selecţie : preselecţie pentru elevii

de liceu, în funcţie de rezultatele obţinute la etapa
naţională a Olimpiadei de informatică, urmată de un
interviu în engleză sau franceză.

 Premiile vor fi înmânate laureatilor la festivitatea de

închidere a Olimpiadei de informatică

 Câştigătorii premiului de excelenţă ENS Cachan – INRIA

vor fi invitaţi :

« Tin să vă mulţumesc pentru efortul
depus pentru a face sejurul nostru în
Franţa un succes. Sunt convinsă că pentru
studenţi experienţa oferită de acest sejur
la Rennes şi Paris va ramâne unică şi le va
aduce un câştig real pentru viitorul lor,
prin perspectivele ce li s-au deschis. »

«Anul acesta
vă dăm intâlnire
la Olimpiada
Nusa DUMITRIU-LUPAN, inspector general MECTS
de Informatică
Laureaţii din 2012 - mărturii

 să călătorească o săptamână la Rennes şi Paris în

iunie 2013

 să descopere centrele de cercetare şi de învăţământ

superior francez

 să participe la întâlniri cu profesorii, cercetătorii,

dar şi cu studenţii francezi şi români

 să viziteze obiective turistice : Paris, Rennes şi

« Aş nota sejurul nostru cu nota 10. Am
descoperit o lume academică deosebită,
profesori şi cercetători pasionaţi de meseria
lor şi dornici să împărtăşească din cunoştiinţele
şi experienţa lor generaţiilor tinere. »
Mihai-Alexandru Dusmanu

regiunea Bretagne

Din experienţa ediţiei 2012
Şcoala Normală Superioară din Cachan
ENS Cachan este o instituţie publică de învăţământ
superior care, prin intermediul unei instruiri culturale
şi ştiinţifice de înalt nivel, pregăteşte studenţi pentru
cariere în cercetarea ştiinţifică fundamentală sau
aplicată şi pentru învăţământul superior, în domenii
ştiinţifice, tehnologice, precum şi ale ştiinţelor sociale
şi umaniste.
Creată în 1994, filiala sa din Bretagne a devenit rapid o
referinţă şi o sursă de contribuţii originale în cercetare,
bazându-se pe cele
mai bune laboratoare
locale sau naţionale.
Unul dintre acestea
este INRIA, partener
pentru colaborări în
domeniul sistemelor
distribuite şi în cel al
realităţii virtuale.

« Obiectivul acestei invitaţii în Franţa este
de a permite celor mai buni elevi români în
informatică să descopere cercetarea franceză
în acest domeniu. Ne dorim să rămânem în
contact cu laureaţii Olimpiadei pe parcursul studiilor lor universitare. Le propunem
de exemplu stagii pe timpul verii prin care
pot să descopere cercetarea în echipe ENS
Cachan şi INRIA. Astfel am primit în acest
an 2 foşti laureaţi, Sergiu Vicol şi Alexandru
Farcăşanu în echipa KerData condusă de Gabriel Antoniu. Suntem deosebit de încântaţi
de această experienţă, pe care o vom repeta,
implicând de această dată mai multe echipe
de cercetare INRIA. Ne dorim de asemenea
să primim studenţi la ENS prin programele
Erasmus la sfârşitul licenţei sau a masterului, pentru a le oferi ulterior posibilitatea
unor programme de doctorat în cotutelă. »
Luc Bougé, directorul departamentului de informatică
si telecomunicaţii din ENS Cachan - Bretagne

« Tin să mulţumesc tuturor celor care au
participat la organizarea acestei săptămâni
pentru momentele frumoase trăite. A fost
o experienţa unică, de care sunt sigur
ca ne vom aminti cu toţii cu plăcere. »
Silviu-Daniel Ungureanu

« Eu eram în special interesat de a cunoaşte
condiţiile necesare pentru a continua studiile
în Franţa şi de experienţa vieţii de student
de aici. Acum sunt de asemenea interesat
de un stagiu într-o echipă de cercetare
pentru a lucra la rezolvarea unor probleme
autentice şi interesante. Mi-ar plăcea sa
pot lua parte la astfel de descoperiri. »
Serban-Andrei Stan

Găsiţi mărturiile integrale
pe site-ul nostru.

