Cluj-Napoca
2 aprilie 2013
Comunicat de presă
„O carieră în inginerie” –Sesiunea ştiinţifică naţională pentru studenţi şi elevi la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca!
Joi, 4 aprilie 2013, la Facultatea de Construcții de Mașini din cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 103 – 105, va avea loc sesiunea științifică națională pentru
studenți și elevi „O carieră în inginerie”.
Evenimentul se află la cea de-a III-a ediție și se organizează în parteneriat cu Inspectoratele
Școlare Judeţene din Cluj, Alba, Bistriţa - Năsăud, Sălaj şi Satu – Mare.
Manifestarea este dedicată studenţilor din programele de licenţă, masterat şi doctorat precum
și elevilor de liceu, fiind programate trei categorii de activităţi:
* Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi elevi, cu două secţiuni: „Inginerie, educaţie
antreprenorială, ştiinţe şi informatică” şi „Tineri şi proiecte inovative”;
* Concurs pe teme inginereşti (îndemânare, creativitate, aptitudini tehnice, informatică, desen)
între echipe formate din câte trei elevi de liceu, cu următoarele grupuri de lucru: „AutoCAD –
primul pas spre inginerie”, „Cum să-ţi construieşti primul tău robot”, „Să programăm roboţi
industriali într-o singură zi: simplu şi uşor”, „În lumea maşinilor virtuale”, „Construim module
automate”, „Automobilul – construcţie şi design”, „Viitoarea mea afacere”;
* Masă rotundă pentru cadre didactice, cu tema „Atractivitatea carierei de inginer pentru elevii de
liceu”.
Ediţia de anul acesta s-a dovedit deosebit de atractivă, numărul liceenilor care și-au anunțat
participarea depășind 190. Echipele înscrise în concursurile cu tematică inginerească vor avea
ocazia să dovedească şi să își testeze aptitudinile tehnice, îndemânarea, talentul şi capacitatea de a
lucra în echipă.
Ca şi la ediţiile anterioare, elevii vor avea ocazia să viziteze laboratoarele Facultăţii de
Construcţii de Maşini, intrând astfel în contact cu metodele şi mijloacele moderne de învăţare din
mediul universitar.
Festivitatea de deschidere a Sesiunii ştiinţifice va avea loc începând cu ora 08:30, în
amfiteatrul A113, B-dul Muncii 103 – 105, iar festivitatea de premiere şi ceremonia de închidere, în
acelaşi amfiteatru, începând cu ora 15:30.
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Sesiunea ştiinţifică naţională pentru studenţi şi elevi
“O CARIERĂ ÎN INGINERIE” - Ediţia a III-a
4 Aprilie 2013, Cluj-Napoca

PROGRAM
0800-0830 Înregistrarea participanţilor – Amfiteatrul A113
0830-0900 Ceremonia de deschidere – Amfiteatrul A113

Sesiune de comunicări ştiinţifice
0900-1110 Comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi elevilor
(Amfiteatrul A113)

Concurs pe teme inginereşti
(îndemânare, creativitate, aptitudini tehnice, informatică,
desen) între echipe formate din câte trei elevi de liceu

1110-1130 Pauză

0900-1015 Etapa 1 – Pregătire concurs

1130-1300 Comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi elevilor
(Amfiteatrul A113)

1015-1030 Pauză

1130-1300

PROGRAM Cadre didactice:
Masă rotundă:
”Atractivitatea carierei de inginer pentru elevii de liceu”
(Sala Emerson)

1030-1230 Etapa 2 – Desfăşurare concurs pe echipe
(În laboratoarele de specialitate ale Facultăţii
Construcţii de Maşini)

1230-1400 Masa de prânz
1400-1500 Comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi elevilor
(Amfiteatrul A113)

1400-1530 Vizitarea Laboratoarelor Facultăţii
Construcţii de Maşini

1530-1600 Festivitatea de premiere şi ceremonia de închidere - Amfiteatrul A113
Obs. Echipele care participă la secţiunea b) „Cum să-ţi construieşti primul tău robot” vor fi repartizate în două grupe,
care vor participa la concurs după următorul program:
Grupa B1 :

Grupa B2 :

0900-0945 Etapa 1 – Pregătire concurs
0945-1200 Etapa 2 – Desfăşurare concurs pe echipe

1230-1315 Etapa 1 – Pregătire concurs
1315-1530 Etapa 2 – Desfăşurare concurs pe echipe
Preşedinte Comitet de organizare,
Prof.dr.ing. Diana Ioana POPESCU

