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CONCURSUL DE CHIMIE ANORGANICA
„VERONICA CHIRIAC”
Inițiat în 2006, concursul de chimie „Veronica Chiriac” a ajuns la a XII-a ediție. Acest concurs a fost
conceput ca o manifestare destinată stimulării studiului chimiei în învățământul preuniversitar la nivel de
performanță, cu o tematică din domeniul chimiei generale anorganice și reprezintă una din activitățile
promovate de Departamentul de Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de
Vest din Timișoara, pentru o colaborare permanentă și eficientă a cadrelor didactice din învățământul gimnazial
și liceal cu cele din învățământul superior, în beneficiul pregătirii elevilor, viitori studenți.
Concursul poartă numele Prof. univ. dr. ing. Veronica Chiriac (1944-2004), care a inițiat și animat, timp
de peste 35 de ani, programe și activități tutoriale de pregătire și formare a multor generații de elevi și studenți
ca specialiști în chimie, inginerie chimică, chimie-biologie, fizică-chimie și farmacie. S-a implicat cu pasiune și
vocație didactică în desfășurarea cursurilor și lucrărilor experimentale la nivel de excelență pentru programul
„Vector-chimie” și pentru elevii participanți la olimpiadele de chimie, naționale și internaționale. Veronica
Chiriac este autor principal la numeroase cărți, manuale și culegeri de exerciții și probleme de chimie pentru
învățământul preuniversitar și universitar, dintre care trebuie menționate „Teste de Chimie Anorganică”,
„Consultații de chimie în pagini de ziar”, „Întrebări, exerciții și probleme de Chimie generală”, „Autoevaluare
prin experimente de chimie anorganică”.
Concursul „Veronica Chiriac” s-a bucurat la fiecare ediție de o participare semnificativă – în medie 100
elevi și 40 cadre didactice, din 8 județe – și de rezultate remarcabile ale unor elevi, pregătiți de profesori dedicați
chimiei. Mulți dintre elevii premianți ai acestui concurs au devenit studenți la facultatea noastră precum și la
specializări de inginerie-chimică, fizică-chimie, chimie-biologie, farmacie și au finalizat cu succes studii de licență
și de masterat și continuă cu studii doctorale.
La a VI-a ediție a sa, concursul s-a desfășurat sub semnul emblematic „Chimia, viața noastră, viitorul
nostru” asumat de Anul internațional al Chimiei, ceea ce este în deplină consonanță cu idealul profesional și
întreaga activitate didactică și de cercetare consacrată chimiei de prof. univ. dr. Veronica Chiriac.
Succes tuturor participanților, pasiune și satisfacții în studiul chimiei, de la „ucenicie la măiestrie”!
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