
Expozitie 

 

,,EXPO CRP”- Editia I 

Aprilie 2011 

 

 

Evenimentul Expo CRP este organizat de către 
studenţii anului II ai Universității  Politehnica 
Timişoara,  Departamentul Comunicare şi Limbi 
străine, specializarea Comunicare şi relaţii publice şi 
se află la prima ediţie. 

Acest eveniment îşi propune să pună în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate de studenţi, să 
mijlocească o înţelegere mai profundă a profesiei de 
relaţii publice şi să întărească sentimentul de 
apartenenţă la grup. 

Prima ediţie expune hobby-urile organizatorilor, iar cei 
care vor participa vor putea să cunoască pasiunile, 
abilităţile şi talentele extracurriculare ale stundenţilor 
specializării Comunicare şi relaţii publice. 

Organizator: Asist. dr. Adina Palea 

 

Galerie Foto: 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prelegere 

,,PR Pie”- - de la brief-ul de campanie la implementare 

05  mai 2011 
 

 

Victoria Cociotă, Managing Partner Invento, s-a 
întâlnit cu studenţii anului II ai Departamentului de 
Comunicare şi Limbi străine în cadrul unui workshop 
creativ. Manifestarea organizată în colaborare cu dna 
asist. Adina Palea s-a intitulat PR PIE şi a avut ca 
obiectiv familiarizarea studenţilor cu mediul de lucru 
dintr-o agenţie de comunicare, participanţii fiind 
solicitaţi să găsească soluţii pentru brief-ul primit. 
Titlul evenimentului PR PIE (Purpose, Research, 
Planning, Implementation, Evaluation) este sugestiv 

pentru activităţile desfăşurate, întrucât denumirea 
reprezintă un acronim care face trimitere la etapele 
unei campanii de relaţii publice.  

Organizator: Asist. dr. Adina Palea, Universitatea 

"Politehnica" din Timişoara 

Invitat: Victoria Cociotă, Managing Partner INVENTO 
 

 

Galerie Foto: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop 

,,Interpretul din instituţiile europene între percepţie şi realitate” 

23 mai 2011 

 

Workshop-ul a fost realizat cu sprijinul direct al Institutului Francez din Timişoara reprezentat prin dna Veronica 
Cristodorescu, director de cursuri, la Institutul Francez din Timişoara. După o scurtă prezentare a participanţilor, 
interpreţi şi studenţi, a urmat o discuţie animată şi interesantă, cu întrebări de ambele părţi. Iată câteva dintre 
întrebările adresate de studenţi: 
- E greu să ajungi interpret european? 
- Câte limbi trebuie să cunoască un interpret de la Parlamentul Europei? 
- Cum se desfăşoară o zi de lucru obişnuită a unui interpret de la Parlament? 
- Cum vă pregătiţi pentru o reuniune a Parlamentulu? 
- Cum lucrează un interpret free-lancer la Parlament? 
- Cum se organizează activitatea în cabina de interpretare? 
- Care sunt relaţiile cu parlamentarii europeni? 
- Cum lucrează interpreţii români ? 
- De ce aţi ales să învăţaţi limba română? 
- Cum este organizat un astfel de stagiu de limbă străină? 

Organizator: Asist.drd. Mihaela Visky 
 

Invitaţi: 6 interpreţi de la Parlamentul Europei aflaţi la Timişoara pentru un stagiu de limba română: 
         Dirk Vannot, Michael Short, Kukka Seliger, Anne-Marie de Leur, Xenia Kommer, Cordula Pultz. 
 
Participanţi: 10 studenţi din anii I şi III, specializarea Traducere și interpretare, engleză-franceză 
 

Galerie Foto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cls.upt.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/mese-rotunde/interpretul-din-institutiile-europene-intre-perceptie-si-realitate


Seminar stiințific studențesc 

,, La traduction des textes pragmatiques d'intérêt général et spécialisés” 

15 aprilie 2011 

 

 
 

Departamentul de Comunicare și Limbi Străine  a organizat 
prima ediție a seminarului studențesc cu tema „Traducerea 
textelor pragmatice de interes general și (semi)specializat 
(franceză- română)”. 

Manifestarea este destinată studenţilor specializărilor 
Traducere şi interpretare, anii I, II si III şi Comunicare şi relaţii 
publice, anul III. Seminarul are ca obiectiv consolidarea 
legăturilor între mediul academic şi profesional, orientarea 
studenţilor în realizarea unei cariere profesionale în domeniul 
traducerii şi al comunicării. 

 
Deschiderea seminarului va avea loc în data de 15 aprilie 
2011,  ora 09.00, în  clădirea ASPC, etaj III, sala A314.  

 
 

Organizator : Conf.dr.  Mirela Pop 

 

 

Galerie Foto: 
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Expoziție 

 

Expoziție  de Traducere  în cadrul seminarului științific ,,La traduction des textes pragmatiques 

d'intérêt général et spécialisés” 

 15  aprilie 2011 

 

Expoziţie de postere realizată de studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Traducere și interpretare, 
în cadrul seminarului ştiinţific cu tema „Traducerea în mediul academic şi profesional”. 
 
Organizator: Conf.dr. Mirela Pop 

 
Galerie Foto: 

 
 

Participare la evenimente 

 

Cinecultura 

    21- 25  martie  2011 

 

 

În cadrul evenimentului au participat, pe lângă lectorii 
străini din Universitatea de Vest şi Universitatea 
Politehnica din Timişoara  și studentii Facultății de Științe 
ale Comunicării, specializarea Traducere și interpretare  
prin subtitrarea unor filme prezentate în cadrul festivalului. 
Festivalul de film CINECULTURA s-a desfășurat în 
perioada 21-25 martie 2011. Astfel, fiecare participant  a 
adus în prim-plan, timp de cinci zile consecutiv, limbile şi 
culturile ţărilor pe care le-au reprezentat: România, Italia, 
Austria, Franţa, Polonia, Serbia, Spania, Portugalia şi 
Germania. 

 

Galerie Foto: 

 

   

 

Comunicat de presa: http://www.cinecultura.ro/ 



Workshop 

 

,,En Français avec nous” 

Journée de la langue française 

28 ianuarie 2011 
 

 

Departamentul de Comunicare și Limbi străine a 
organizat în data de 28 ianuarie 2011 workshop-ul de 
limba franceză cu tema ,,En Français avec nous”, în 
colaborare cu Institutul Francez din Timișoara.  

Organizator: Asist. Mihaela Visky 

Invitați: prof. C. Dogaru,  conf. dr. Liana Ștefan,  asist. 
Dana Stiubea, Association Hexagone, M. Morosini, 
lector francez, M. M. Soignet, atașat cooperare 
educativă Institutul Francez din Timișoara. 

 

Galerie Foto: 

   
 

 

 

 


