Activități propuse pentru
Programul „Zilele porților deschise la Universitatea de Vest din
Timișoara”
18-22 aprilie 2016
Nr.
Crt.

Denumirea
activității

0

1

Descrierea activității
2
Facultatea de Arte si Design

Date contact

Obs.

3

4

1
Vizitarea expozițiilor
permanente

Elevii, însoțiți de cadre didactice, vor
vizita expozițiile permanente ale diverselor
secții ale facultății și Galeria “Mansarda”.

Ceramică și modelaj

Exerciții de modelaj în lut. Prezentarea
tehnologiilor ceramicii.

Zilnic între
orele 930 – 1230

Marți, 19
aprilie
Miercuri, 20
aprilie
Orele 1100 1230

2

Prodecan Facultatea de Arte și
Design
3
4

5

Elemente de design
Discuții despre artele
decorative, artele
textile și designul de
bijuterii
Discuții despre modă

- puneri în tematică de factură generală,
- precizări și repere importante din istoria
preocupărilor,
- suită de imagini și incitarea elevilor la
exprimare liberă,

* Grupă de
maxim 15 elevi

Conf. univ. dr. Călin Beloescu
e-mail:
calin.beloescu@gmail.com
Secretar Diana Buftea
diana.buftea@e-uvt.ro
0256.592.900

- sesiune de întrebări cu răspunsuri
lămuritoare,
- prezentări punctate cu parteneriate
existente și realizări ale absolvenților

6

Atelier origami

Exerciții și experimente în tehnici simple
ale împăturirii hârtiei

7
Atelier de pictură
„Restaurarea
arhitecturii
Timișoarei în
viziunea copiilor”

- prezentare a principalelor obiective
arhitecturale ale Timișoarei,
- încurajarea unei viziuni creative asupra
restaurării fațadelor unor edificii și a
porților istorice ale Timișoarei

8

Marți, 19
aprilie
Miercuri, 20
aprilie
Orele 900 - 1100
Luni, 18
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Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Atelier de gravură

Tema atelierului: „Desenele lui Paul Klee”

aprilie,
Orele 1000 1200

Scopul propus:
- explorarea spontaneității, însușirea de noi
cunoștințe și deprinderi
9
Atelier de încondeiat
ouă în tehnica
șervețelului

10

Experimente de
determinare a
dimensiunii fractale

Joi, 21 aprilie
Orele 900 - 1100
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
1. Prezentarea Laboratoarelor de
Cercetări Avansate de Mediu
2. Efectuarea împreuna cu elevii
vizitatori a unor experimente de
determinare a dimensiunii fractale
Locație: Clădirea LCAM, din str. Oituz, 4

Lector Dr. SINITEAN Adrian
(tel. 0741082939)

Data: 20.04.16; 10-12

11

Experimente de
genetică

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor XI și XII
Observarea împreună cu elevii a unor
experimente de genetică - linii mutante la
Drosophila melanogaster
Locație: Clădirea Fac. CBG, din str.
Pestalozzi, 16, Laborator genetică / Sala
„Conf. Dr. A. Faur”

Lect. Dr. PÎRVU Mălina
malina.pirvu@e-uvt.ro

Data: 19.04.16; interval orar 12-13

12

Experimente de
biologie

Grup țintă: maxim 14 elevi (de preferat
elevii claselor XI și XII)
1. Prezentarea Centrul Științific
Aplicativ de Științe ale Naturii –
Sala ”Conf. Dr. A. Faur”
2. Efectuarea împreuna cu elevii
vizitatori a unor experimente de
biologie.
Locație: Clădirea Fac. CBG, din str.
Pestalozzi, 16, Sala „Conf. Dr. A. Faur”
Data: 19.04.16; 10-12

13

Experimente de
chimie
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Grup țintă: maxim 10 elevi, de preferat
elevii claselor V-VI
1. Prezentarea Laboratoarelor de
Cercetări Avansate de Mediu
2. Efectuarea împreuna cu elevii
vizitatori a unor experimente
spectaculoase de chimie

.

Cerințe:

Lect. Dr. PETROVICI Milca
(tel. 0732900287)

Participanții
trebuie să
anunțe
persoana de
contact,
pentru a nu se
crea
suprapuneri.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Locație: Clădirea LCAM, din str. Oituz, 4
Data: 21.04.16; 10-12 și 22.04.16; 10-12

Lector Dr. DASCĂLU Daniela
(tel. 0727834043)

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor VII și XII

14

Experimente de
chimie organică

1. Prezentarea laboratoarelor de
chimie organică
2. Efectuarea unor experimente de
chimie organică
Locație: Pestalozzi nr. 16A, Laboratorul de
Chimie Organică
Data 19.04.2016,10-12

15

Experimente de
Biologie vegetală

Lect.Dr. DUDA-SEIMAN
Corina
Tel 0723561306

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor VII și XII
1. Prezentarea laboratoarelor de
Biologie vegetală
2. Efectuarea împreună cu elevii
vizitatori a unor experimente de
Biologie vegetală
Locație: Clădirea Fac. CBG, din str.
Pestalozzi, 16, Sala 012 si 013

Cerințe:

Conf.Dr. IANOVICI Nicoleta
(tel. 0722670827)

Data: 22.04.16; 10-12

16

Experimente-Tehnici
de investigare a
materialelor

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor XI și XII
1. Prezentarea Centrul de Cercetare
Analize termice în probleme de
mediu.
2. Demonstrații practice.
Locație: Clădirea din str. Pestalozzi, 16,
Lab. Subsol

Participanții
trebuie să
anunțe
persoana de
contact,
pentru a nu se
crea
suprapuneri.

Conf. Dr. VLASE Titus
(tel: 0723721792)

Data: 19, 20.04.16; 12 -13

17

Experimente de
anatomie

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor XI și XII
Efectuarea împreuna cu elevii vizitatori a
unor experimente de anatomie
Locație: Clădirea Fac. CBG, din str.
Pestalozzi, 16, Sala S03
Data: 22.04.16; 10-12
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Lect. Dr. TOROK Rodica
(tel. 0747383414)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

18

Prezentarea
Sistemului Solar &
Omul și Natura

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor XI și XII
Locație: Clădirea Fac. CBG, din str.
Pestalozzi, 16, Sala LG

Conf. Dr. PUTZ Mihai
(0726011866)

Data: 18.04.16; 10-12

19

Experimente de
chimie organică și
chimia compușilor
macromoleculari

Grup țintă: maxim 14 elevi, indiferent de
clasă
1. Efectuarea împreună cu elevii
vizitatori a unor reacții de
recunoaștere a unor grupări
funcționale specifice compușilor
organici
2. Efectuarea împreună cu elevii
vizitatori reacției de obținere a
spumelor poliuretanice flexibile

Lector Dr. SELEGEAN Mircea
(0720058807)

Cerințe:
Participanții
trebuie să
anunțe
persoana de
contact,
pentru a nu se
crea
suprapuneri.

Locație: Clădirea Fac. CBG, din str.
Pestalozzi, 16, Lab.8 Chimie Organica, et.1
Data: 21.04.16; 12-14 și 22.04.16; 12-14.

Conf. Dr. BOLCU Constantin
(0723173767)

Grup țintă: maxim 14 elevi, de preferat
elevii claselor X, XI și XII
Activitățile organizate de Departamentul de Geografie se desfășoară la sediul din clădirea centrală a UVT, Bul. Vasile Pârvan, nr.
4, Etaj 1
Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde solicitărilor individualizate transmise de școli,
privind și alte activități față de cele propuse de noi, inclusiv prin deplasarea cadrelor didactice și a studenților noștri în
școli și licee, dacă aceste solicitări sunt transmise
până la data de 08 aprilie 2016
Solicitările se transmit, în scris, până cel târziu în data de 8 aprilie 2016, la adresele :
ramona.ivan@e-uvt.ro (Lect. dr. Ramona IVAN, resp. relația cu învățământul preuniversitar)
andrei.dornik@e-uvt.ro (DORNIK Andrei, secretariatul Departamentului de Geografie)
sau Fax : 0256 592163
sau la adresele de e-mail ale responsabililor fiecărei activități, precizate mai jos
Prezentarea ofertei educaționale, a vieții
Lect. dr. Sorin Pavel 20
La pas prin
urbane și a potențialului turistic din
Conducerea Asociației
Timișoara și Banat :
Timișoara și a Banat.
studenților geografi GEOTIM
cu ce ne mândrim și
sorin.pavel@e-uvt.ro
de ce ?
Date :
Contact la inceputul
Luni 9,40-11,00 (sala 107)
intervalului orar, la Cabinet
Marti 11,30-13,00 (sala 107)
125
Studenți ai Departamentului de Geografie
21
Geografia se face cu
vor prezenta interesul pentru însușirea
Lect. dr. Alexandru Onaca pasul ! – Experiențe
cunoștințelor geografice și farmecul
Conducerea Asociației
din practicile
practicilor de teren făcute în țară și în
studenților geografi GEOTIM
studenților geografi
străinătate.
alexandru.onaca@e-uvt.ro
de la UVT
Date : Marți și miercuri, între 9h30 11h20, în sălile A1.3 sau 132, în funcție de
înscrierile prealabile
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Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
131

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

22

23

24

25

26

27

28

29

”Călare pe
meridiane”

”Europa sub asediu?”
- Conflicte, refugiați,
migrații: De ce
acum ? Ce-i de
făcut ?

”Mapping festival” cum sa creezi o harta
in 30 de minute
folosind cartografia
digitala"

Colonizarea virtuală
a planetei Marte

Putem călători în
timp cu ajutorul
hărților digitale?
O incursiune
cartografică
interactivă în trecutul
Cetății Timișoarei,
până în anul 1715
Pământul observat
din spațiul cosmic.
Ce este o imagine
satelitară și ce poți
face cu ea?

Sclipiri din adâncuri :
mărturii din trecutul
geologic al Terrei

Geocaching –
aplicații cu GPS-ul
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Prezentarea expedițiilor si aplicațiilor
stiintifice la care am participat începând din
1990, in principal in regiunile polare si
montane
Data : miercuri, de la ora 13, în sălile A1.3
sau 132, în funcție de înscrierile prealabile
Prezentare-dezbatere privind situația
geopolitică a Europei în raport cu
vecinătățile sale (Rusia, Orientul Mijlociu
și Africa de Nord)

Prof. Dr. Petru Urdea
petru.urdea@e-uvt.ro
Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
129

Prof. Dr. Nicolae Popa
nicolae.popa@e-uvt.ro

Date : miercuri și joi, de la ora 11, în salile
A1.3 sau 107, în funcție de înscrierile
prealabile
Activitate practică, pe calculatoare, la care
elevii vor fi învățați/ghidați cum să creeze
hărți in mod rapid (în 30 de minute),
folosind cartografia digitala.

Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
135

Date: zilnic, în intervalul 9h30 - 11h,în
sala 136 sau 108, în funcție de înscrierile
prealabile
Activitate practică utilizând calculatoare și
programe de tip sistem informațional
geografic

Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
142
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)

Data: miercuri între 13.00 – 14.30, în sala
136
Prezentarea și folosirea interactivă a
aplicației WebGIS ”Cetatea Timișoarei”
Date: marți și vineri, orele 9h30-11h10 sau
11h30-13h în A.1.3, sau în sala 136 în
funcție de înscrierile prealabile
Noțiuni introductive, practice, de
vizualizare și prelucrare a imaginilor
satelitare.
Date: luni și miercuri, orele 9h30-11h10
sau 11h30-13h, în sala 136, în funcție de
înscrierile prealabile
Prezentarea colecțiilor de minerale, roci,
fosile și soluri ale Departamentului de
Geografie
Date: marți și miercuri, (9,30-11,00), Joi
(13,00-14,00),în funcție de înscrierile
prealabile.
(activitatea se desfasoara in Holul
Departamentului de Geografie)
Doctoranzi ai Departamentului de
Geografie vor organiza jocuri aplicative cu
elevii, folosind localizarea prin GPS;

.

Va rugam sa
va anuntati
participarea,
pentru a evita
suprapunerile

Lect. Dr. Alina Satmari
alina.satmari@e-uvt.ro

Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
142
Conf. dr. Marcel Torok-Oance
marcel.torok@e-uvt.ro
Masterand Mihai Moise, anul I
GIS
Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
131
Conf. dr. Marcel Torok-Oance
marcel.torok@e-uvt.ro
Contact la inceputul
intervalului orar, la Biroul
131

Asist. Dr. Ionuț ZISU
Ionuț.zisu@e-uvt.ro
Contact la inceputul
intervalului orar, la cabinet
112
Lector dr. Alexandru Onaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro)

Va rugam sa
va anuntati
participarea,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Date: joi și vineri între 9.30 - 11.20
Locație: Activitatea se desfășoară în
scuarul din fața UVT

30

Incursiune în
Himalaya nepaleză

Membrii grupului GeomorphoTM din
cadrul Departamentului de Geografie vor
prezenta observațiile geografice efectuate
în Himalaya nepaleză în urma unei
expediții desfășurate în 2015.
Date: marți și joi între 11h30 – 13h00, în
sala 132 sau în A.1.3, în funcție de
înscrierile prealabile

Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)

pentru a evita
suprapunerile

Contact la inceputul
intervalului orar, la cabinet
131

Lector dr. Alexandru Onaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro)
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)
Contact la inceputul
intervalului orar, la cabinet
131 sau 142

Facultatea de Drept
31

Dezbateri pe teme de
interes pentru elevi

Teme propuse:
Alegeri 2016 – perspectivă juridică
Fenomenul migrației – problem juridice,
sociale, politice și economice
Drepturile consumatorului în România
Cum a devenit judecătorul român
judecător european ?
Câte liste de drepturi ale omului
protejează un cetățean român?
Crimă, criminal, criminalitate,
criminologie
Drepturile minorităților în România

prodecan,
conf. dr. Florin I. Mangu,
tel. 0722639455
email:
florin.mangu@e-uvt.ro

Când, cum și de ce trebuie să ne luptăm
cu administrația publică?
Mass-media între dreptul la demnitate și
libertatea de exprimare

Disponibilitate
de deplasare
in liceele din
Timișoara
pentru
prezentari
/dezbateri
intreaga
saptamana, in
functie de
cererile
exprimate
/programul
stabilit de
licee

Facebook – spaţiu public sau privat?

32

Workshop interactiv
de prezentare a
Facultăţii de
Economie şi de
Administrare a
Afacerilor (FEEA)
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Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Prodecan FEAA,
Elevii de liceu vor participa la
Conf. univ. dr. SÎRGHI Nicoleta
prezentarea specializărilor de licenţă
e-mail:
FEAA (sala P02).
nicoleta.sirghi@e-uvt.ro
Workshop interactiv,,Think BIG,,
moderat de dna cercet. şt.gr.II. dr.
Programarea vizitelor la
Ştefana DIMA. Vor fi identificate
FEAA de către profesorii care
oportunităţile de carieră şi beneficiile
însoţesc grupurile de elevi, se va
pe care FEAA le oferă viitorilor

.

Vizitele
elevilor de
liceu la FEAA
vor avea loc în
zilele de
miercuri

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

studenţi (sala P02).
Vizite ghidate pentru grupurile de
elevi la primul hub educațional creat
de studenţi: ,,MINDS HUB,, (demisol
FEAA)
http://www.mindshub.ro/
https://www.facebook.com/MindsHub/





face până la data de 18.04.2014:
telefon: 0256 592 581
e-mail :
iuliana.tivadar@e-uvt.ro

20.04.2016 şi
joi 21.04.2016
în intervalul
orar
10.00-13.00

Date:
miercuri 20.04.2016 şi joi
21.04.2016, intervalul orar 10.0013.00

33

Prezentarea facultății

Locație:
clădirea FEAA, str. J.H. Pestalozzi,
nr.16
Facultatea de Fizică
1. Stand de prezentare în holul UVT
2.

Vizitatorii pot vizita câteva dintre
spațiile didactice și de cercetare ale
facultății (laboratorul de optică,
laboratorul de electronică, laboratorul
pentru creșterea de cristale și
platforma solară, si altele).

Prodecan Facultatea de Fizică
Zilnic între
orele 900 – 1400
Conf. univ. dr. Cătălin Nicolae
Marin
e-mail: catalin.marin@e-uvt.ro

Prodecan Facultatea de Fizică
34

35

36

Experimentarium
TM

Prezentarea și discutarea unor experimente
de fizică

Quiz: în câte limbi
mă descurc?

Secretar Marioara Ciucanu
0256.592.108
Facultatea de Litere, Istorie si Teologie
Workshop organizat de Lect. Dr. Iulia
Cosma, Amfiteatrul
A12
Workshop organizat de Lect. Dr. Irina
Diana Mădroane, Amfiteatrul A12

Atelier de presă

Lector. univ. dr. Nicoleta Ștefu
e-mail: nicoleta.stefu@e-uvt.ro

37

E trendy să vorbești
corect?!

Prezentare susținută de Asist. Dr. Emina
Căpălnășan, Amfiteatrul A12

38

Sărbătorile de Paști
în Banat

Workshop organizat de Conf. Dr.
Constantin Jinga, Amfiteatrul A12

39

Arta istoriei sau
istoria artei?

Prezentare susținută de Lect. Dr. Mihaela
Vlăsceanu, Amfiteatrul A12

40

Vizita Planetariu
UVT

Facultatea de Matematică şi Informatică
Introducerea in Astronomie
Conf. dr. Comanescu Dan
comanescu@math.uvt.ro
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Conf. dr. Valy Ceia,
Lect. Dr. Gabriel Bărdășan
gabriel.bardasan@e-uvt.ro
tel: 0256-592164

Luni, 18 aprilie
Marți, 19
aprilie
Miercuri, 20
aprilie
orele 900 – 1400

Luni 18
aprilie, orele
11.10-12.40
Marți 19
aprilie, orele
11.10-12.40
Miercuri 20
aprilie, orele
11.10-12.40
Joi 21 aprilie,
orele 11.1012.40
Vineri 22
aprilie, orele
11.10-12.40

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

41

42

43

44

45

46

Vizita centrului HPC

Conferinte de
informatica şi
matematică

Workshop
de
IMPROVIZAȚIE
SCENICĂ

Workshop
de
RITMICĂ ȘI DANS
SCENIC

Workshop
de
ARTA ACTORULUI

Concert-lecție
CĂLĂTORIE
MUZICALĂ

Prezentarea centrului HPC

Prelegeri fascinante despre informatica şi
matematică

48

Oportunitati de
cariera in Sociologie
si Resurse umane

Oportunitati de
cariera in Asistenta
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Pe bază de
programare

Facultatea de Muzica și Teatru
Elevii de liceul vor fi repartizați în grup de
Asist. univ. Vintilă Simonamax. 15 pers. și vor participa la exerciții
Gabriela
practice care le vor stimula imaginația și
e-mail: simovintila@yahoo.com,
fantezia creatoare
tel. 0735 865 658
Data: 20.04.2016, ora 9, Casa Studenților,
sala Tepsis, Timișoara
Elevii vor fi repartizați pe un grup de max.
20 de pers. și, prin intermediul jocurilor
teatrale, vor realiza importanța
corporalității și a limbajului trupului în
arta scenică
Data: 18.04.2016, ora 13, Casa
Studenților, sala Tepsis, Timișoara
Elevii vor fi repartizați pe un grup de
maxim 15 pers. realizându-se exerciții
interactive, care vor avea drept finalitate
conturarea unui personaj
Data: 19.04.2016, ora 13, Casa
Studenților, sala Tepsis Timișoara
Elevii vor participa la un concert –lecție
cu scopul de a-i familiariza cu diferite
stiluri muzicale
Data: 18.04.2016, ora 11,
Sala Orpheum – Facultatea de Muzică și
Teatru, Timișoara

47

Secretar Şef
Lascu Corina
corina.lascu@e-uvt.ro
0256-592155
Secretar Şef
Lascu Corina
corina.lascu@e-uvt.ro
0256-592155

Asist. univ. Petre Mădălina,
e-mail:
madalinaghitescu33@gmail.com,
tel. 0722 476 883

Lect. univ. dr. Văcărescu PetruSilviu
e-mail:
silviuvacarescu@yahoo.com,
tel. 0722 691 669

Lect.univ.dr. Constantin
Cristina-Alina
e-mail:
cristina_c_a@yahoo.com,
tel. 0745 548 523

Lect.univ.dr. Mălăncioiu Gabriel
e-mail:
gabi_malancioiu@yahoo.com
tel. 0745 143 861
Facultatea de Sociologie și Psihologie
Transmitere de informatii cu privire la
Conf.dr. Miron Corici
specializarile Sociologie si Resurse umane
0256/592147
prin discutii cu specialisti in domeniu si
mironax@gmail.com
studenti, exercitii si demonstratii, vizionari
de filme.
Lect.dr. Delia Nadolu
0256/592233
Adresabilitate – elevii invatamantului
dnadolu@gmail.com
liceal
Lect.dr. Laurentiu Tiru
Data : marti, 19 aprilie, 13.00-15.00,
0256/592148
Universitatea de Vest din Timisoara, sala
tarulaurentiu@gmail.com
301
Transmitere de informatii cu privire la
specializarea Asistenta sociala prin

.

Locul de
desfășurare:
Universitatea
de Vest din
Timisoara,
sediul central,
Blvd. V.
Parvan, nr. 4,
sala 301

Locul de
desfășurare:

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

sociala

discutii cu specialisti in domeniu si
studenti, exercitii si demonstratii, vizionari
de filme.
Adresabilitate – elevii invatamantului
liceal

49

Scoala Gustiana,
altfel

Data : miercuri, 20 aprilie, 11.00-13.00,
Universitatea de Vest din Timisoara, sala
304
Vizita ghidata la Muzeul Satului Banatean
Adresabilitate – elevii invatamantului
liceal

Lect.dr. Loreni Baciu
0727312722
elena.baciu@e-uvt.ro

Asist.dr. Simona Dabu
0256/592233
e-mail: simonadabu@yahoo.com

Data : miercuri, 20 aprilie, 10.00-12.00,
Muzeul Satului Banatean. In caz de vreme
nefavorabila, activitatea se va desfasura in
acelasi interval orar, la UVT, sala 301

50

Workshop de
dezvoltare personala

Aplicatii practice de redactare a unui
curriculum vitae profesional si a unei
scrisori motivationale

Conf.dr. Sorin Pribac
0256/592233
e-mail: sorin.pribac@gmail.com

Adresabilitate – elevii invatamantului
liceal

51

Transdisciplinaritatea
in disciplinele socioumane

Data : joi, 21 aprilie, 09.00-11.00,
Universitatea de Vest din Timisoara, sala
301
Colocviu destinat profesorilor de știinte
socio-umane din liceele județului Timiș.
La finalul actiunii vor fi eliberate
adeverinte de participare, pentru
completarea dosarului personal
Data : vineri, 22 aprilie, Universitatea de
Vest din Timisoara, sala 301, sala 302,
între orele 16.00-20.00

Prof.dr. Stefan Buzarnescu
0256/592394
buzarnescu.stefan@gmail.com
Conf.dr. Ioan Pascuta
0256/592147
ioan.pascuta@e-uvt.ro
Conf.dr. Bogdan Nadolu
0256/592233
bnadolu@gmail.com

Universitatea
de Vest din
Timisoara,
sediul central,
Blvd. V.
Parvan, nr. 4,
sala 304

Locul de
desfășurare:
Muzeul
Satului
Banatean,
Timișoara.
In caz de
vreme
nefavorabila,
activitatea se
va desfasura
in acelasi
interval orar,
la UVT, sala
301
Locul de
desfășurare:
Universitatea
de Vest din
Timisoara,
sediul central,
Blvd. V.
Parvan, nr. 4,
sala 301
Locul de
desfășurare:
Universitatea
de Vest din
Timisoara,
sediul central,
Blvd. V.
Parvan, nr. 4,
sala 301, sala
302

Conf.dr. Sorin Pribac
0256/592233
sorin.pribac@gmail.com

52

Psihologia de la
magie la stiinta
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Cadre didactice de la Departamentul de
Psihologie vor realiza:

.

Lect.dr. Marius Matichescu
0256/592148
marius.matichescu@gmail.com
Director de Departament
Conf. univ. dr. Delia Virga

Locul de
desfășurare:

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/







prezentarea ofertei educationale
(30 min)
aplicatii practice de (30 min)
vizionarea unor clipuri si/sau a
unor povesti digitale realizate de
actuali sau fosti studenti despre ce
inseamna sa fii student la psihologie
din perspectiva lor (20 min)
Q&A: discutii cu elevii (10
min)

delia.virga@e-uvt.ro
Asist. dr. Mona Bran
monabran@yahoo.com
Lect. dr. Iuliana Costea
iuliana.costea@e-uvt.ro
Lect. dr. Roxana Toma
roxana.toma@e-uvt.ro
Secretariatul Departamentului:
Tel. : 0256 592 167
Fax. 0256 592134

53

De ce oamenii buni
fac lucruri rele?

Scop: Sensibilizarea liceenilor la
problemele generate de lipsa
comportamentului etic in scoala

Universitatea
de Vest din
Timisoara,
sediul central,
Blvd. V.
Parvan, nr. 4,
etajul III
Solicitările se
transmit, în
scris, până cel
târziu în data
de 28 martie
a.c.
Locul de
desfășurare:
Universitatea
de Vest din
Timisoara,
sediul central,
Blvd. V.
Parvan, nr. 4

Forma de derulare: workshop interactiv ce
combina tehnici si metode de lucru in grup
cu prelegeri, exercitii si prezentari video.
Timp necesar: 3 ore cu pauza intre module
Teme abordate: integritatea, reputația,
devianța, corupția, discriminarea,
argumente raționale și răspunsuri afective
la justiția și presiunea etică.

54

Informat - implicat câștigat! - proiect
educațional

Conf.univ.dr. Corina Ilin
e-mail:
corina.ilin@e-uvt.ro

Data: vineri, 22 aprilie 2016, 12:00 –
15:00, UVT
Facilitatori: Elevi de liceu și studenții
DȘE, UVT.

Participanti:
12-16 liceeni
Conditie –
inscriere
prealabila

Loc
desfășurare:
USAMVB

Obiectiv: conștientizarea importanței
animalelor în recuperarea copiilor și a
tinerilor cu dizabilități.

55

Voluntar pentru o zi!

Data: joi, 21 apr. 2016, 9.00 – 16.00
Studenți ai Departamentului de Științe ale
Educației, alături de elevi de liceu, vor
participa, ca voluntari, la proiecte
educaţionale desfășurate cu şi pentru elevi
și preșcolari (cu şi fără dizabilităţi).

Asist. dr. Claudia Borca tel.:
0752118820
claudia.borca@e-uvt.ro

Loc
desfășurare:
Fundația de
Abilitare
Speranța din
Timișoara

Data: miercuri, 20 apr. 2016, 9.00 - 17.00
56

57

Workshop
”Învățarea: de ce,
unde, cand, cum?”

Participanți: elevi de liceu

Ciclul conflictului înțelegerea,
prevenirea și

Participanți: elevi de liceu
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Data: luni, 18 apr. 2016, 9.00-11.00, sala
306 UVT

Asist. dr. Claudia Borca tel.:
0752118820
claudia.borca@e-uvt.ro

Date: marți, 19 apr. 2016,

.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

58

rezolvarea
conflictelor
interpersonale

9.00-11.00, sala 306 UVT; miercuri, 20
apr. 2016
9.00-11.00, sala 306 UVT

Workshop simulare
dizabilități

Stundenții departamentului de Științele
educației vor ghida grupuri de elevi și
studenți la stații de lucru în care se vor
simula diferite tipuri de dizabilități
Data: miercuri, 20 apr. 2016, 9.00 -11.00,
sala 305

59

60

61

Întreabă-mă despre
dizabilități

Prezentarea
serviciilor UVT
pentru studenti cu
dizabilități

Consilierea privind
cariera

Lect. dr. Ioana Dârjan
Tel.: 0740005159
ioana.darjan@e-uvt.ro

Conf. dr. Mihai Predescu
Tel.: 0741144241
mihai.predescu@euvt.ro

Studenți cu dizabilități vor discuta cu
elevii de liceu experiențele lor personale
din școală și facultate
Data: miercuri, 20 apr. 2016, 11.00 12.00, sala 305
Va exista un stand permanent în care vor
fi popularizate serviciile UVT pentru
studenții cu dizabilități
O prezentare pentru grupuri va fi
organizată în 22 apr. 2016, 9.00-11.00,
sala 306
Activități practice de orientare și
îndrumare privind alegerea carierei.

Conf. dr. Mihai Predescu
Tel.: 0741144241
mihai.predescu@euvt.ro

Loc
desfășurare:
UVT, sediul
central, Blvd.
V. Parvan, nr.
4

Lect. dr. Otilia Bersan
Tel.: 0744176201
otilia.bersan@e-uvt.ro

Facilitatori: studenți ai departamentului
de Știinte ale Educației și masteranzi ai
programului Psihologie educaţională şi
consiliere psihopedagogică
Participanți: elevi de liceu

62

Să comunicăm altfel!

Desfășurare: joi, 21.04, ora 10.00 –
12.00, sala 305
Atelier de familiarizare cu Limbajul
Mimico Gestual și Braille.
Participanți: elevi de liceu

63

Diversitate si
dizabilitate

Desfășurare: Marți, 19 apr. 2016, ora
9.00 – 11.00, sala 305
Atelier de prezentare a unor filmulețe de
popularizare a problematicii specifice
diferitelor categorii de dizabilități, discuții
Data: luni, 18 apr. 2016, 11.00-13.00, sala
306 UVT

64

Atelier de povești
pentru ... oameni
mari
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Studenți ai specializării Pedagogia
învățământului primar și preșcolar alături
de elevii de liceu vor redescoperi lumea
fascinantă a poveștilor.

.

Lect. dr. Anca Luștrea
0741795465
anca.lustrea@e-uvt.ro
Asist. dr. Claudia Borca Tel.:
0752118820 claudia.borca@euvt.ro

Loc
desfășurare:
UVT, sediul
central, Blvd.
V. Parvan, nr.
4

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

65

Proiecție de film
pentru tineri

Data: joi, 21 apr. 2016, 9.00 – 11.00, sala
3016
Proiecție de filme în aria educațională Freedom writers.
Participanți: elevi de liceu.
Zilnic, în intervalul 18.00 – 20.00, Casa
Tineretului Timișoara
Organizatori: DȘE, FITT, IREA

66

Învață să fii creativ!

Creativitatea abordată din perspectiva
transversală.

Conf. dr. Adia Chermeleu
adia.chermeleu@e-uvt.ro
0727751613
Mirela Lupu
Tel: 0746190221
mirela.lupu@fitt.ro
Asist. dr. Claudia Borca Tel.:
0752118820 claudia.borca@euvt.ro
Mirela Lupu
Tel: 0746190221
mirela.lupu@fitt.ro

Data:lLuni, 18 apr., 9.00 – 11.00, Casa
Tineretului, Timișoara
Organizatori: DȘE, FITT, IREA

67

68

69

Educație pentru
drepturile omului

Cultură și valori
europene - Council
of Europe, European
Union etc.

Imagine și sunet
analogic

70

Practici în situații de
urgență

71

Prevenția și poliția
astăzi

Atelierul va cuprinde activități pe tematica
human rights education dezvoltate în
concordanță cu modelul CoE (Compass).
Organizatori: DȘE, FITT, IREA
Data: marți, 19 apr., 9.00 – 11.00, Casa
Tineretului, Timișoara
Workshop/atelier facilitat de un lucrător
de tineret - cu experiență de 4 ani în cadrul
Parlamentului European din Bruxelles)
Organizatori: DȘE, FITT, IREA
Data: miercuri, 20 apr., 9.00 – 11.00,
Casa Tineretului, Timișoara
Atelier desfășurat Muzeul Analogic amenajat în interiorul Casei Tineretului) facilitator - initiatorul si coordonatorul
festivalului AnaloMania
Organizatori: DȘE, FITT, IREA
Data: joi, 21 apr., 9.00 – 11.00, Casa
Tineretului, Timișoara
Atelier cu reprezentanți ai Inspectoratului
pentru situații de urgență (ISU -Banat) - pe
componenta de prevenție
Vineri: 22 apr., 9.00 – 11.00, Casa
Tineretului, Timișoara
Organizatori: DȘE, FITT, IREA
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Mirela Lupu
Tel: 0746190221
mirela.lupu@fitt.ro

Atelier cu reprezentanți ai Poliției pe
componenta de prevenție.
Data: vineri: 22 apr., 11.00 – 13.00, Casa
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Loc
desfasurare:
Casa
Tineretului,
Fundația
Județeană
pentru Tineret
și Sport
(FITT)

.

Mirela Lupu

Loc
desfasurare:
Casa
Tineretului,
Fundația
Județeană
pentru Tineret
și Sport
(FITT)
Loc
desfasurare:
Casa
Tineretului,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Tineretului, Timișoara
Organizatori: DȘE, FITT, IREA

72

Aceștia suntem noi!

Sesiuni de prezentare a specializărilor
Departamentului de Științe ale educației:
Pedagogia învățământului primar și
preșcolar, Pedagogie, Psihopedagogie
specială.
Prezentări realizate, într-un mod inedit, de
cadre didactice universitare și studenți;
vizitarea ghidată a spațiilor alocate
activităților didactice din Universitatea de
Vest din Timișoara

Tel: 0746190221
mirela.lupu@fitt.ro

Lect. dr. Mariana Crașovan
mariana.crasovan@e-uvt.ro
0724215314

Conf. dr. Adia Chermeleu
adia.chermeleu@e-uvt.ro
0727751613

Data: miercuri, 20 apr. 2016, 9.00 – 11.00

73

Fundația
Județeană
pentru Tineret
și Sport
(FITT)

Loc
desfășurare:
UVT, sediul
central, Blvd.
V. Parvan, nr.
4

Lect. dr. Anca Luștrea
0741795465
anca.lustrea@e-uvt.ro
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
Școala de Anticorupție este un
Școala de
proiect-pilot cu o ridicată valență
Anticorupție
formativă, constând intr-un laborator
(18 – 22 aprilie
social didactic (nonformal si interactiv)
2016)
adresat elevilor de liceu. Școala de
Anticorupție se va articula in următoarele
Inițiator:
Asist.dr.Claudia Cristescu
etape:
ASPFC (Asociatia
(Departamentul
de
Stiinte
Studentilor la
ELEMENTE
DE
EDUCATIE Politice, UVT)
Facultatea de Stiinte
ANTICORUPTIE
(corupția
și 0766 300 319
Politice, Filosofie si
mediul/Ecomafia; corupția in sport; claudia.cristescu@e-uvt.ro
Stiinte ale
măsurarea corupției; etica profesională;
Comunicarii din
corupția politică) - seminar interactiv Ovidiu Rez
cadrul UVT)
Asociatia
coordonat de tutori (cadre universitare, (Președinte
Studentilor la Facultatea de
expert ONG anticorupție).
Parteneri:
SPEȚE DE CORUPTIE - workshop Stiinte Politice, Filosofie si
(1)UVT (Facultatea
coordonat de experți (magistrat, avocat Stiinte ale Comunicarii)
de Stiinte Politice,
penalist, jurnalist de investigație, expert 0732 636 882
Filosofie si Stiinte
ONG anticorupție) pentru discutarea unor ovidiurez@gmail.com
ale Comunicarii,
cazuri concrete de corupție, din punct de
Departamentul de
vedere al acuzării, al apărării, respectiv din Dana Turcanu
Științe Politice);
(Vicepreședinte
Asociatia
punct de vedere jurnalistic.
(2)Școlile
PERCEPTIA
CORUPTIEI
& Studentilor la Facultatea de
participante la
REDACTAREA STUDIULUI “Mic Atlas Stiinte Politice, Filosofie si
proiect;
al Coruptiei” - atelier de lucru (coordonat Stiinte ale Comunicarii)
(3)Parteneri media
de un tutor sociolog) pentru realizarea unui 0734 204 120
locali
sondaj de opinie privind perceptia turcandana.a@gmail.com
coruptiei, respectiv pentru interpretarea
rezultatelor.
Elaborarea si aplicarea unui chestionar
Tip de actvitate (cf.
anonim elaborat de elevi, urmate de
ANEXA la ordinul
redactarea Raportului “Mic Atlas al
MECS nr. 4496
Corupției”.
/13.07.2015 privind
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Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

structura anului
școlar 2015-2016):
“activitate de
de educație pentru
cetățenie
democratică”
Locații: UVT (A01,
A03), Tribunal (sală
de
judecată),
Primărie (Sala de
Consiliu)
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DIFUZAREA
REZULTATELOR
ȘCOLII DE ANTICORUPȚIE ÎN
CADRUL UNEI ÎNTÂLNIRI PLENARE
- elevii prezintă rezultatele proiectului si
concluzionează asupra stării de „sanatate
morală și civică” a Municipiului. Elevii
oferă „Atlasul” intocmit autorităților locale
interesate (primar, CLT, presa etc.)
Beneficii: (1)certificat de voluntariat,
diplomă de participare în proiect;
(2)facilități la admiterea în cadrul
specializărilor oferite de Facultate - Relații
Internaționale și Studii Europene, Științe
Politice,
Administrație
Publică;
(3)recunoașterea contribuției la elaborarea
studiului “Mic Atlas al Corupției” prin
menționarea elevilor ca autori ai volumului
publicat; (4)material-suport (printat și
electronic) de formare
în Educația
Anticorupție & material de formare tip
„Ghidul tinerilor activiști anticorupție”.

.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

