PROGRAM DE SUSŢIENERE ŞI DEZVOLTARE A
SOCIETĂŢII DE GRAFICĂ INGINEREASCĂ ÎN
MANDATUL VICEPREŞEDINTELUI 2018-2021
Candidat: Conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai GOANŢĂ
Programul prevede următoarele direcţii
Societăţii de Grafică Inginerească – SORGING:

de susţinere şi dezvoltare a

1. Colaborarea permanentă cu conducerea operativă a SORGING - ului cât şi cu administratorul
site-lui oficial al societăţii pentru reactualizarea continuă a informaţiilor cu privire la membrii
societăţii şi a activităţii întreprinse de ei.
2. Creşterea preocupărilor în domeniul atragerii de noi membri cotizanţi în societate dar şi
păstrarea celor existenţi.
3. Extinderea societăţii prin primirea în calitate de membri necotizanți a studenţilor şi
masteranzilor cu preocupări deosebite în domeniul graficii.
4. Organizarea împreună cu ceilalţi membri din Consiliul de Administraţie a unui workshop de tip
WEBINAR pe probleme de grafică tehnică în anii în care nu se organizează conferinţa ICEGD.
5. Postarea pe pagina oficială a SORGING-ului a unor tutoriale de specialitate, sau efectuarea
unor link-uri către subiecte de interes prezentate pe www.youtube.com. Crearea unor secţiuni cum ar
fi: AutoCAD, Autodesk Inventor, Siemens NX, Siemens Solid Edge, Solid Works, etc.
6. Invitarea la deschiderea tuturor conferinţelor următoare organizate de SORGING a unor firme
de specialitate care să prezinte noutăţile din domeniul graficii asistate sau a domeniilor
CAM/CAE/PLM.
7. Mărirea gradului de participare al studenţilor la concursul Grafică Inginerească și Design
Industrial.
8. Menţinerea unor strânse legături cu membrii societăţii în vederea acoperirii cu lucrări de
specialitate a tuturor secţiunilor aferente revistei JIDEG.
9. Îmbunătăţirea imaginii SORGING prin intervenţii la comitetele de organizare ale conferinţelor
naţionale şi internaţionale cu desfăşurare în România în vederea menţionării SORGING - ului pe
invitaţia de participare alături de alţi colaboratori pentru organizarea evenimentului.
10. Sprijinirea atât a colectivului redacţional al revistei JIDEG cât şi a colegilor care organizează
conferinţa, la acţiunea de recenzare a lucrărilor trimise spre publicare.
11. Promovarea societăţii printre cadrele didactice din universităţile din care facem parte în
vederea sponsorizării cu acel 2% din impozite.
12. Intensificarea colaborărilor de tip „Profesor Visiting” între universităţile din ţară sau
străinătate.
13. Realizarea unei noi pagini de facebook pentru Societatea de Grafică Inginerească - SORGING
unde sa fie promovate aspecte de la concursurile studenţeşti şi conferinţele organizate.
14. Promovarea imaginii societăţii în rândul studenţilor şi masteranzilor prin postarea a siglei
SORGING pe site-ul fiecărei facultăţi în parte, la o secţiune de tip „Parteneri în educaţie”, care să
realizeze un link către site-ul www.sorging.ro
15. Organizarea în interesul studenţilor a unor prezentări live exact în timpul orelor de
curs/laborator, prin tehnica Remote Connection/Team Viewer/WEBINAR, ce vizează descrierea unor
comenzi sau rezolvarea de teme de proiectare de interes comun cu soft-uri diferite.
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