
Participare la Eveniment  

 

 Festivalul de Film  ,,Cinecultura” 

     martie 2012 

 

 

In 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 26-30 martie 2012. 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: 

   

 

 

Sursa: http://www.cinecultura.ro/2012/poze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinecultura.ro/2012/poze


Participare la Eveniment   

 

,,Zilele Carierei” 

     21- 22 noiembrie  2012 
 

 

Cel mai mare Târg de Job-uri din vestul țării, Zilele Carierei este 
organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara și implementat 
prin intermediul Centrulului de Informare și Consiliere a Studenților din 
cadrul Universitatea Politehnica din Timișoara. La eveniment  au 
participat peste 40 de companii care sunt dispuse să ofere tinerilor 
șansa de a-și găsi un loc de muncă sau de a efectua stagii de practică. 
 
Evenimentul s-a desfasurat  in perioada 21- 22 noiembrie, între orele 
10:00 și 17:00.  La târg  au fost prezente companiii, care au oferit locuri 
de munca pentru studenți, absolvenți și nu numai. Locatia 
evenimentului a fost Restaurantul Universitar Politehnica din 
Complexul Studențesc din Timișoara. 
 
La acest Eveniment  au participat si studentii Facutății de Științe ale 
Comunicării, care sunt și voluntari în cadrul Centrului de Consiliere și 
Informare a Studenților (CICS).  

                                    Sursă: www.zilelecarierei.upt.ro/ 

 

Galerie Foto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LpPYPBc5QfA&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=LpPYPBc5QfA&feature=share
http://www.zilelecarierei.upt.ro/


 

 

Participare la eveniment   

 

,,PR Beta” 

     22 octombrie- 03 noiembrie  2012 

 

 

Conferința PRbeta este singura conferință de 
comunicare online din țară și se adresează  în special 
companiilor care se promovează online, 
profesioniștilor care lucrează în domeniu și agențiilor 
de PR și freelancerilor, care doresc să fie la curent cu 
noutățile de pe piața românească. La conferințele 
PRbeta intervin specialiști în comunicare, 
reprezentanți ai agențiilor de PR și oameni cu o vastă 
experiență în domeniul comunicării. În cadrul 
conferinței se organizează și workshop-uri de 
comunicare doar pentru studenți. Si studentii de la 
Facultatea de Stiințe ale Comuncării din cadrul UPT 
participă la prezentările și workshop-urile din cadrul 
conferinței. 

 

Galerie Foto: 

 
 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=t-zwVRuBU8s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t-zwVRuBU8s


 

Seminar studențesc 

,,Între direct și decalat” 

07 mai 2012 
 

 

In data de 07 mai 2012 a avut loc seminarul studențesc 
cu tema ,,Intre direct si decalat”, la care au participat 
studenţii anului I din cadrul programului de master 
interdisciplinar „Comunicare, relaţii publice şi media 
digitală”. Obiectivele seminarului au fost elaborarea 
unui discurs axat pe transmiterea unei informaţii din 
domeniul economic, sub formă de ştire și realizarea 
compoziţiei vizuale a mesajului. 
 
Organizatori: Lector univ. dr. Lavinia Suciu - FSC, 
Universitatea "Politehnica" din Timişoara), Şef lucrări 
dr. ing. Muguraş Mocofan - ETC, Universitatea 
"Politehnica" din Timişoara); Invitat: Prof. univ. dr. 

Mihaela PASAT - Universitatea de Vest Timişoara 
 

 

Program 

 

Workshop 

,,En Francais avec nous” 

 02 Martie 2012 

 

 

Facultatea de Științe ale Comunicării  a organizat in 
data de  02 martie 2012 workshop-ul de limba franceză 
cu tema ,,En Français avec nous” în colaborare cu 
Institutul Francez din Timisoara.  

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. 

 

 

 



 

Expozitie 

 

,,EXPO CRP”- Editia  a II- a 

aprilie 2012 

 

 

Joi, 5 aprilie 2012, orele 10:00 - 15:00, la parterul 
Facultății de Construcții (Str.Traian Lalescu nr. 2A) 
studenții anului II, Universitatea Politehnica   
Timișoara,  Facultatea de Știinte ale Comunicării, 
specializarea Comunicare și relații publice au 
organizat cea de-a  II-a ediție a expozitiei ,,EXPO 
CRP”. Scopul acestui eveniment a fost dezvoltarea 
abilităților practice și  a spiritului multicultural de care 
trebuie să dea dovadă un viitor comunicator în 
activitatea sa. La eveniment au avut loc jocuri 
interactive, quiz-uri, expoziții și vânzare de bijuterii și 
obiecte decorative specifice și degustarea de 
mâncăruri  tradiționale ale unor  țări precum:  Africa de 
Sud, India, Rusia și multe altele. 

Organizator: Asist.dr. Adina Palea 

 

Galerie Foto: 

   
 

 

Comunicat de presă: http://www.evive.ro/%EF%BB%BFeveniment-expo-crp/evenimente/5-aprilie-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evive.ro/%EF%BB%BFeveniment-expo-crp/evenimente/5-aprilie-2012


 

Seminar științific studențesc 

„Traducerea în mediul academic şi profesional” 

17 mai 2012, Ediţia a II-a 

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice este destinată în principal 
studenţilor anului II si III TI şi CRP. Seminarul, intitulat "Traducerea 
în mediul academic şi profesional", cuprinde două secțiuni: o 
secțiune de prelegeri cu invitaţi din mediul profesional si o sesiune 
de comunicări științifice studenţești, cu secțiuni paralele în limbile 
franceză şi germană. 
  
Organizator:  Conf. dr. Mirela-Cristina Pop  

Coordonator adjunct: Lect. dr. Claudia Icobescu 

Invitați: Reprezentanți Swiss Solutions, Timișoara: Andreea 
Boabeş (Şef Departament Traduceri) și Cristina Petyo (Specialist 
Resurse Umane)  

Participanţi: studenţi ai specializărilor Traducere şi interpretare 
(TI), Comunicare şi relaţii publice (CRP). Invitaţi: Swiss Solutions, 
firmă de traduceri  

 

Galerie Foto: 

    

 

Comunicat: http://www.upt.ro/Informatii_manifestari-stiintifice-2012_167_ro.html 

Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upt.ro/Informatii_manifestari-stiintifice-2012_167_ro.html


 

 

Simpozion studențesc 

„Simpozion Studențesc Internaţional” 

18 mai 2012 

 

Facultatea de Științe ale Comunicarii organizează în 
colaborare cu Universitatea din Viena, Universitatea 
"Lucian Blaga"  Sibiu și Universitatea "Spiru Haret" din 
București - SIMPOZIONUL STUDENŢESC 
INTERNAŢIONAL - “One cannot not communicate” 
care va cuprinde prezentări ale studenților pe diferite 
teme și domenii de cercetare. Lucrările vor fi susținute 
în limba germană. 
 
Organizator: Asist.dr. Dana Maria Drosseck 

Participanți: studenţi ai Universității din Viena,  studenţi 
ai Universității "Spiru Haret" din Bucureşti şi  studenţi 
ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu  

 

 
Galerie Foto: 

   
 

Program 


