
 

    
InvitaInvitaInvitaInvitațiețiețieție    

”Politehnica Timi”Politehnica Timi”Politehnica Timi”Politehnica Timișoara șoara șoara șoara ––––    un pas spre viitorul tău!”un pas spre viitorul tău!”un pas spre viitorul tău!”un pas spre viitorul tău!”    
 
 

Universitatea Politehnica Timișoara invită elevii din clasele a XIelevii din clasele a XIelevii din clasele a XIelevii din clasele a XI----a a a a și a XIIși a XIIși a XIIși a XII----a împreună cu profesorii coordonatoria împreună cu profesorii coordonatoria împreună cu profesorii coordonatoria împreună cu profesorii coordonatori să 
participe la acțiunile de informare cu privire la oferta educațională a UPT și la a doua edia doua edia doua edia doua edițiețiețieție a manifestării ”Politehnica Timi”Politehnica Timi”Politehnica Timi”Politehnica Timișoara: șoara: șoara: șoara: 
un pas spre viitorul tău!”un pas spre viitorul tău!”un pas spre viitorul tău!”un pas spre viitorul tău!”    care se va desfășura în perioada 27 27 27 27 ––––    29 martie 2015 29 martie 2015 29 martie 2015 29 martie 2015 la Timișoara. 

ObiectiveleObiectiveleObiectiveleObiectivele principale ale acțiunilor sunt:  * * * * asigurarea unei tranziții optime a absolvenților de liceu spre învățământul 
superior;  * * * * familiarizarea elevilor cu infrastructura și dotările Universității Politehnica Timișoara;  * * * * prezentarea programelor de 
studii asigurate de universitate, precum și a perspectivelor în cariera profesională;  * * * * evaluarea nivelului de cunoștințe și aptitudini 
ale elevilor în perspectiva construirii unei cariere de succes;  * * * * posibilitatea de a dialoga cu studenții universității și a fi pentru 3 zile 
în postura de student UPT. 

Elevii sunt invitați să    participe la una dintre secțiunile de concurs  organizate:  
• secsecsecsecțiunea de matematicățiunea de matematicățiunea de matematicățiunea de matematică    ––––    CoCoCoConcursncursncursncursul de Matematicăul de Matematicăul de Matematicăul de Matematică    ETc TM ETc TM ETc TM ETc TM ––––ediediediedițțțția aia aia aia a    VVVV----aaaa: www.etc.upt.ro/concurs-etc-tm-2015 
• secsecsecsecțiunea de chimie țiunea de chimie țiunea de chimie țiunea de chimie ––––    Concursul de Chimie Organică Concursul de Chimie Organică Concursul de Chimie Organică Concursul de Chimie Organică ChChChChO TM 201O TM 201O TM 201O TM 2015555    ––––    ediediediedițțțția a IIia a IIia a IIia a II----aaaa:  www.chim.upt.ro 
• secsecsecsecțiunea de fizicățiunea de fizicățiunea de fizicățiunea de fizică    ----    Concursul Profesional de Idei „Concursul Profesional de Idei „Concursul Profesional de Idei „Concursul Profesional de Idei „Intelligent Electricity GenerationIntelligent Electricity GenerationIntelligent Electricity GenerationIntelligent Electricity Generation””””––––    ediediediedițțțția aia aia aia a    VVVV----aaaa:  

www.et.upt.ro/concurs 
• secsecsecsecțiunea de aptitudini în domeniul mecanic țiunea de aptitudini în domeniul mecanic țiunea de aptitudini în domeniul mecanic țiunea de aptitudini în domeniul mecanic ----    ConcursConcursConcursConcursulululul    de creativitate tehnicade creativitate tehnicade creativitate tehnicade creativitate tehnica: www.mec.upt.ro 
• secsecsecsecțiunea de aptitudini în domeniul construcțiilorțiunea de aptitudini în domeniul construcțiilorțiunea de aptitudini în domeniul construcțiilorțiunea de aptitudini în domeniul construcțiilor    ----    CCCConcuroncuroncuroncurssssulululul    „„„„ConstrucConstrucConstrucConstrucțiile: Tradiție și Viitorțiile: Tradiție și Viitorțiile: Tradiție și Viitorțiile: Tradiție și Viitor”””” :  www.ct.upt.ro 
• secsecsecsecțiunea de aptitudini manageriale țiunea de aptitudini manageriale țiunea de aptitudini manageriale țiunea de aptitudini manageriale ––––    Concursul „Concursul „Concursul „Concursul „Managementul Managementul Managementul Managementul și Marketingul Piramideiși Marketingul Piramideiși Marketingul Piramideiși Marketingul Piramidei””””: www.mpt.upt.ro 

Înscrierea se va face on-line, în perioada 00008888    decembrie decembrie decembrie decembrie 2014201420142014----6666    februarie februarie februarie februarie 2015, 2015, 2015, 2015, prin completarea formularului de 
înscriere pentru elevi de la adresa (sau direct pe paginile secțiunilor de concurs): 

 
 https://ovdip.upt.ro/ 
  

 Vă invitam să vizualizați instantanee de la ediția anterioară la adresa: 
  www.upt.ro/Informatii-utile_politehnica-timisoara---un-pas-spre-viitorul-tau_25_ro.html . 
 
Elevii selectaElevii selectaElevii selectaElevii selectați pentru a participa la manifestare vor beneficia de un ți pentru a participa la manifestare vor beneficia de un ți pentru a participa la manifestare vor beneficia de un ți pentru a participa la manifestare vor beneficia de un weekweekweekweek----end end end end gratuit de 3 zile la Timigratuit de 3 zile la Timigratuit de 3 zile la Timigratuit de 3 zile la Timișoara șoara șoara șoara 

(transport, cazare, masă în (transport, cazare, masă în (transport, cazare, masă în (transport, cazare, masă în perioada 27 perioada 27 perioada 27 perioada 27 ––––    29 martie 201529 martie 201529 martie 201529 martie 2015).).).).     
    
Va așteptăm cu drag! 

 


