ŞCOALĂ DE VARĂ
26 – 29 iunie 2017,
Baba Caia Coronini – Cazanele Dunării

EDIŢIA a II-a

Informaţii la adresele:
simona@dzitac.ro & c.anghel@uem.ro
http://www.energetica-oradea.ro
CCSISEO / ASIO / USO

Din sumarul şcolii de vară:
•deplasarea participanţilor în vederea vizitării unor obiective exterioare: Hidrocentrala Porţile de Fier I, Parcul
Eolian Moldova Nouă, Parcul Eolian Oraviţa, etc;
•organizarea unei mese rotunde pe tematica prezentării atribuţiilor manageriale ale conducătorilor obiectivelor
vizitate;
•organizarea unui seminar privind structura şi funcţiunile unor agregate energo-tehnologice din cadrul
obiectivelor vizitate;
•organizarea unui workshop pe tema noilor tehnologii în dezvoltarea proiectelor tehnice industriale pe diverse
domenii;
•organizarea unei mese rotunde privind relaţia învăţământul superior – mediul economic;
•organizarea unui curs activ-participativ cu tema “Inginerul practician sau pedagog?”;
•organizarea unui concurs cu premii pentru verificarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie dobândite în cadrul şcolii de vară.

Menţiuni:
•La evenimentele şcolii de vară vor fi invitaţi specialişti
în domeniul tematicilor abordate;
•Programul şcolii de vară va îmbina utilul cu plăcutul,
fiind completat cu vizite turistice şi activităţi de
agrement, cum ar fi: Cazanele Dunării, Statuia lui
Decebal,
Mănăstirea
Mraconia,
plimbări
cu
ambarcaţiuni pe Dunăre, Cascada Bigăr, vizită pe malul
sârbesc al Dunării, etc.

Coordonatori eveniment:
• Conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona
• Şef lucr. dr. ing. Cornelia Anghel Drugarin
Invitaţi speciali:
•Prof. univ. dr. Moisil Ioana
•Prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina
•Prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius
•Conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

Comitet de organizare cadre didactice:
•
•
•
•

Şef. lucr. dr. ing. Albu Adina
Şef. lucr. dr. ing. Barla Eva
Şef. lucr. dr. ing. Bunda Şerban
Asis. drd. ing. Lolea Marius

Comitet de organizare studenţi:
• Crăciun Andrei – Preşedinte USO
• Cosma George – Preşedinte ASIO
• Ahmad Khalifeh
• Beschiu Valentin
• Blidar Andreea
• Cozma Horaţiu
• Dziţac Ioana
• Raţ Georgiana
• Şandro Cristian
• Tocai Dorina
• Vălean Maria
• Vereş George

Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Centrul de creație științifică și inovare al studenților energeticieni orădeni - CCSISEO
http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo
Asociaţia studenţilor ingineri din Oradea - ASIO ; Uniunea studenţilor din Oradea - USO
în colaborare cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Programul succint al şcolii de vară
PERFECŢIONAREA COMPETENŢELOR TEHNICE ŞI MANAGERIALE
ALE STUDENŢILOR ÎN INGINERIE – Ediţia a II-a,
desfăşurată la Baba Caia Coronini – Cazanele Dunării, în perioada 26 – 29 iunie 2017
26 iunie 2017
06:00 ÷ 12:00 Deplasarea participanţilor din diversele colţuri ale ţării până la punctul de întâlnire:
Hidrocentrala Porţile de Fier I – parcarea din vamă;
Poze de grup şi salutul de deschidere al şcolii de vară!
12:00 ÷ 16:00 Deplasare pe malul sârbesc în vederea servirii mesei de prânz;
16:00 ÷ 20:00 Deplasarea către Baba Caia Coronini cu opriri la: Cazanele Dunării, Statuia lui
Decebal, Mănăstirea Mraconia, Berzasca, plimbări cu ambarcaţiuni pe Dunăre;
20:00 Cazarea participanţilor la Baba Caia Coronini – Cazanele Dunării.
27 iunie 2017
08:00 ÷ 09:00 Micul dejun;
09:00 ÷ 09:10 Deschiderea oficială a şcolii de vară;
09:10 ÷ 09:50 Organizarea unei mese rotunde privind relaţia învăţământul superior – mediul socioeconomic – moderatori: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu; conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona,
şef lucr. dr. ing. Raţiu Mariana, prof. Mihaela Popovici;
09:50 ÷ 10:30 Organizarea unui curs activ-participativ cu tema “Inginerul practician sau pedagog?” –
moderatori: prof. univ. dr. Moisil Ioana, asis.ing. drd. Lolea Marius;
10:30 ÷ 11:00 Organizarea unui workshop pe tema noilor tehnologii în dezvoltarea proiectelor tehnice
industriale pe diverse domenii – moderatori: prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina, prof. univ. dr. ing.
Bălaş Marius;
11:00 ÷ 20:00 Vizitarea Parcului Eolian Moldova Nouă, plimbare cu vaporaşul la Moldova nouă,
vizitarea Insulei Ostrov şi a malului sârbesc al Dunării.
28 iunie 2017
08:00 ÷ 09:00 Micul dejun;
09:00 ÷ 18:00 Vizitarea obiectivelor: Parcul Eolian Oraviţa, Parcul Cheile Nerei – Beuşniţa: Cascada
Bigăr, Lacul Ochiul Beiului, Cascada la Văioagă;
18:00 ÷ 18:30 Organizarea unei mese rotunde pe tematica prezentării atribuţiilor manageriale ale
conducătorilor obiectivelor vizitate – moderator: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu;
18:30 ÷ 19:00 Organizarea unui seminar privind structura şi funcţiunile unor agregate energotehnologice din cadrul obiectivelor vizitate – moderatori: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu, prof.
univ. dr. ing. Bălaş Marius;
19:00 ÷ 20:00 Organizarea unui concurs cu premii pentru verificarea competenţelor tehnice şi
manageriale ale studenţilor în inginerie dobândite în cadrul şcolii de vară – componenţa juriului: prof.
univ. dr. Moisil Ioana, prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina, prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius, conf. univ.
dr. ing. Dziţac Simona, conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu, şef lucr. dr. ing. Cornelia Anghel
Drugarin, şef lucr. dr. ing. Raţiu Mariana, şef. lucr. dr. ing. Bunda Şerban, asis.ing. drd. Lolea Marius.

29 iunie 2017
08:00 ÷ 09:00 Micul dejun;
09:00 ÷ 09:30 Premierea participanţilor, poze de grup şi închiderea oficială a şcolii de vară;
11:00 ÷ 12:00 Vizitarea muzeului Hidrocentralei Porţile de Fier I;
12:00÷...Program de voie & Plecarea participanţilor.

