Proiect de formare profesională
Proiect ,,Ctrl-D”- Campanii de promovare online
ianuarie 2014
Proiectul are la bază formarea și instruirea studenților specializării Comunicare și relații publice în vederea
realizării unor materiale de promovare a comunicării online și a unor campanii de PR online. În cadrul
programului de intership, studenții anului terminal au realizat campanii de comunicare pentru site-uri de
socializare. Obiectivele principale au fost și dezvoltarea unor principii noi pentru promovarea comunicării
online. Studenții au realizat diferite materiale de promovare sub îndrumarea specialiștilor Ctrl-D.
Coordonator proiect: Asist. dr. Annamaria KILYENI

Galerie Foto:

Lansare de carte
ianuarie 2014

Prin intermediul fundaţiei Politehnica, trei cadre didactice din UPT si-au
lansat volumele de carte. Printre aceștia se numără Conf.dr. Mariana
Cernicova, Asist.dr. Adina Palea si Lect.dr. Mugur Dragomir, Facultatea de
Științe ale Comunicării. În cadrul evenimentului au fost prezentate două
volume, “Imaginea universităţii româneşti în secolul XXI şi vectorii săi”, la
care au lucrat profesorii Mariana Cernicova, Mugur Dragomir, Gabriel Tiru,
respectiv, “Identitatea profesională a specialiştilor în relaţii publice”, cartea
Adinei Palea.
Evenimentul a avut loc în Sala Mică a Senatului (Clădirea Rectoratului UPT,
Piaţa Victoriei nr. 2), orele 16:00.
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Galerie Foto:

Comunicat de presă: http://www.voceatimisului.ro/o-editura-doua-carti-patru-autori/
http://www.infoo.ro/lansari_premiere/Rectorat_Universitatea_Politehnica_din_Timisoara/O-editura,-doua-carti,patru-autori-%7C-Mariana-Cernicova,-Mugur-Dragomir,-Gabriel-Tiru,-Adina-Palea,-Editura-Tritonic-BucurestiAJ897364OW.html

Workshop
Workshop de subtitrare de film cu ocazia festivalului de film ,,Cinecultura”
Ianuare-februarie 2014
Atelierul de subtitrare a fost destinat studenților anilor II și III,
specializarea TI, având ca scop subtitrarea filmului ,,Soul Kitchen”, din
cadrul fe stivalului de film Cinecultura. În cadrul workshop-ului au fost
realizate și analizate diferite materiale de subtitrare de film german.
Workshop-ul s-a derulat în perioada 09.01- 28.02.2014, în cladirea
ASPC, sala A110.

Organizatori : Lector DAAD Andrea Rafii-Stancu ,
Conf. dr. Valeriu P. Stancu.

Galerie Foto:

Comunicat de presă: http://voceatimisului.ro/festivalul-timisorean-cinecultura-implineste-5ani/?fb_action_ids=817619771586640&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map
=%7B%22817619771586640%22%3A546980852067350%7D&action_type_map=%7B%22817619771586640%
22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

2

Participare la proiect
Participare la proiectul educațional ,,Centrul pentru Excelență” din UPT
martie- mai 2014
Proiectul educațional Centrul pentru Excelență a fost conceput la
initțativa Comitetului Director din UPT cu sprijinul ISJ Timis, în cadrul
căruia au fost vizați elevi din judetul Timiș. Pe parcursul derulării
proiectului, elevii au avut ocazia să cunoască îndeaproape Universitatea
Politehnica Timisoara, viata de student, precum și oportunitățile de care
se pot bucura la absolvirea unei specializări în cadrul UPT.
Facultatea de Stiinte ale Comunicării a sprijinit desfăsurarea acestei
actiuni. În cadrul programului au avut loc vizite în laboratoarele Facultătii,
au fost prezentate activitațile cu studentți precum și programele de studii
și practică cu studenții.

Galerie Foto:

Program: http://sc.upt.ro/Informatii-utile_35_ro.html

PR student și practicant
13 martie 2014
Anna Maria Radu, studentă în anul III la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității
Politehnica Timișoara a relatat, din experiență proprie, ce înseamnă să fii specialist în relații publice, care sunt
calitățile unui bun PR-ist, dar și care sunt planurile sale de viitor în cariera de specialist în comunicare.
Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=roB933wxHxA
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Concurs studențesc
Concurs studențesc de idei premiat de Retim Timisoara
26

Martie 2014

Studenții Facultății de Științe ale Comunicării (FSC) din anul
terminal au dezvoltat idei de proiect pentru campanii de relații
publice având ca temă „Colectarea selectivă a deșeurilor în zonele
frecventate de tinerii studioși". Proiectele au fost prezentate public
miercuri, 26 martie 2014, ora 11:00, sala 304, clădirea Facultății de
Construcții. Uun juriu format din conducerea UPT, a FSC și a SC
RETIM SA a selectat și premiat cele mai bune proiecte.
Organizator: Conf.dr. Mariana Cernicova

Galerie Foto:

Comunicat de presă: http://www.opiniatimisoarei.ro/eco-logic-este-si-comunicational-concurs-studentesc-deidei-pentru-promovarea-colectarii-selective-a-deseurilor-la-timisoara/26/03/2014/
interviuri: http://www.youtube.com/watch?v=Q-KEQa8BdTo
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Participare la eveniment
Participare la evenimentul ,,Zilele Carierei”
martie 2014
Cel mai mare Târg de Job-uri din vestul tării, ,,Zilele Carierei” a fost
organizat de Universitatea Politehnica din Timi;oara și implementat
prin intermediul Centrului de Informare si Consiliere a Studenților din
cadrul Universității Politehnica Timișoara (CICS). La eveniment au
participat peste 40 de companii care au fost prezente cu oferte de
locuri de muncă și de stagii de practică pentru studenți. Evenimentul
a fost destinat studenților și absolvenților .
Studenții Facuttății de Științe ale Comunicării, voluntari CICS, au
participat la organizarea evenimentului. Evenimentul a avut loc la
Restaurantul Universitar Politehnica din Complexul Studențesc.

Galerie Foto:

Zilele Porților Deschise
Zilele Porților Deschise la Facultatea de Științe ale Comunicării
8, 9, 10 aprilie 2014

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării și-a deschis porțile în zilele de 8, 9 și 10 aprilie, între orele 10.00 și 12.00.
Elevi ai unor licee din județul Timiș, însoțiți de profesori, au vizitat Facultatea de Științe ale Comunicării. In
cadrul vizitei elevilor le-a fost prezentata oferta educationala, au avut loc vizite în laboratoarele facultății, iar
elevii au participat la ateliere demonstrative organizate de cadre didactice ale facultății. Acțiunea s-a desfășurat
în clădirea ASPC, str. Petre Râmneanțu (Oltul) nr. 2, sălile A210, A203 şi A208.
Organizatori: Conf.dr. Mirela Pop, Lect.dr. Dana Grosseck
Galerie Foto:

Program: http://sc.upt.ro/Informatii-utile_36_ro.html

5

,,Europarlamentar pentru o zi”
10 aprilie 2014
Studenții Facultății de Științe ale Comunicării din anul II au
participat joi, 10 aprilie, 2014, la conferința "Europarlamentar
pentru o zi" care s-a desfășurat în Sala Multifunctionala a
Consiliului Județean Timis. Acțiunea a fost organizată de Consiliul
Județean Timiș, Instituția Prefectului Județului Timiș, Centrul de
Informare Europe Direct Timișoara și Fundația Student Plus. Ea a
constat în simularea unei proceduri legislative ordinare:
participanţii au avut diferite roluri – preşedinţi ai Consiliului UE şi
PE, membri în Consiliu şi PE, jurnalişti, lobişti, şi au trecut prin
toate etapele procesului legislativ. Propunerea legislativă a
fost una de interes pentru generaţia lor, şi anume “Reforma
Fondului Social European, încluzând Iniţiativa pentru ocuparea
forţei de muncă tinere.
Cadru didactic îndrumător: Lect.dr. Sorin Suciu

Galerie Foto:

Sursă: http://www.europedirect-tm.ro/stiri/tinerii-timisoreni-vor-fi-europarlamentari-pentru-o-zi

https://www.surveymonkey.com/s/P5DYWWD
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Expoziție
,,EXPO CRP”- Ediția a IV-a
07 Aprilie 2014
Studentii anului II de la Facultatea de Stiinte ale Comunicarii,
specializarea Comunicare și relații publice ne-au invitat la „Expo CRP”,
editia a IV-a. Tematica aleasă în acest an a fost o călătorie în timp.
Deschiderea expozitiei a avut loc luni, 7 aprilie 2014, orele 12:00, in
holul cladirii ASPC. Expozitia a putut fi vizitata luni, 7 aprilie, între orele
12-16 și marți, 8 aprilie, între orele 10-14.
Personalități marcante din întreaga lume au fost înfățișate de către
studentți UPT în cadrul evenimentului "Expo CRP" organizat de
cadrele didactice și studentii Facultății de Științe ale Comunicării.
Ajuns la cea de-a IV-a editie, evenimentul de anul acesta a adus în
plus față de celelalte ediții ideea de personaje costumate, un lucru
apreciat de toti cei prezenti la eveniment.
Organizator: Asist. dr. Adina Palea

Galerie Foto:

Anunț: http://avizier.upt.ro/?p=1635
Comunicat de presă: https://pinvents.com/event/537760723000975/expo-crp-ediia-a-iv-a
Interviuri: http://teleu.ro/Personalitati-din-toata-lumea-au-venit-la-UPT-in-c_TeleU_683.html

Videoclip realizat de studenti: http://www.youtube.com/watch?v=038nWLEJVwM
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Sesiune de comunicări
Calea noii comunicări- Ipoteze de lucru
Editia a II-a
11 aprilie 2014
Sesiunea de comunicări ştiinţifice, aflată deja la a doua ediţie, a avut drept cadru de desfăşurare prevederile
referitoare la finalizarea studiilor masterale din cadrul UPT”. Studenţii masteranzi au avut posibilitatea de a-şi
prezenta rezultatele cercetării întreprinse în vederea elaborării lucrării de disertaţie într-un cadru de dezbatere
constructiv şi deschis. Comunicările studenţilor s-au desfăşurat în două secţiuni paralele şi s-au finalizat prin
discuţii.
Organizator: Lector dr. Lavinia Suciu
Program: http://sc.upt.ro/Informatii-utile_38_ro.html

Seminar științific studențesc
„…mehr als Tausend Worte”. Bild und Diskurs
„…mai mult decât o mie de cuvinte”. Imagine şi discurs
20 mai 2014
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării a organizat
vineri, 23 mai 2014, ora 11, sala A110, clădirea
ASPC, strada Petre Râmneanţu 2 seminarul
ştiinţific studenţesc cu tema:„…mehr als Tausend
Worte”. Bild und Diskurs „…mai mult decât o mie
de cuvinte”. Imagine şi discurs. Au participat
studenţii anului II ai specializărilor Comunicare şi
relaţii publice şi Traducere şi interpretare, secţia
germană. Sesiunea de Comunicări a avut drept
scop familiarizarea studenţilor cu evenimentele
ştiinţifice şi cu discursul public, oferindu-le
totodată posibilitatea exerciţiului discursiv şi a
argumentării publice a temelor din cadrul
seminarului de Analiza discursului.
Organizator: Asist.dr. Ruxandra Buglea
Invitați: Lect. dr. Sorin Suciu, Asist. dr. Adina
Palea
Galerie Foto:
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Subtitrare de fim
Expozitie, conferinte, film documentar in colaborare cu Institutul Francez Timisoara
„LASER: la montée en puissance”.
21 mai 2014
LASER
LA MONTEÉ EN PUISSANCE
Expoziție, conferințe, film documentar

Institutul Francez din România a organizat evenimentul
intitulat: „LASER: la montée en puissance”. La Timișoara, seria
de evenimente (expoziție, conferințe, proiecție de film) găzduit
de Universitatea Politehnica Timișoara, care s-a desfășurat în
perioada 21 – 23 mai 2014, în holul clădirii Electro, respectiv
amfiteatrul A 108.
Miercuri, 21 mai, începând cu orele 16:00, a avut loc
vernisajul expoziției și conferințele susținute de specialiștii din
țară și străinătate. Manifestările au fost destinate în egală
măsură cercetătorilor, experților, studenților, cât și publicului
larg.
Facultatea de Științe ale Comunicării a fost prezentă în cadrul
evenimentului prin filmul documentar "Ma poubelle est un
trésor" care a fost tradus de studenţii anului II ai specializărilor
Traducere şi interpretare şi Comunicare şi relaţii publice, secţia
franceză, sub îndrumarea doamnei lector dr. Marion CohenVida. Filmul a putut fi vizionat joi, 22 mai, orele 20.00,
amfiteatrul A108, Clădirea Electro.
Coordonator: lector dr. Marion Cohen-Vida

Galerie Foto:

Comunicat: http://www.institutfrancais-roumanie.com/cms/articleview/id/4863/language/ro
http://www.opiniatimisoarei.ro/manifestari-dedicate-laserului-la-universitatea-politehnica-din-timisoara-expozitieconferinte-si-proiectie-de-film/21/05/2014/
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Participare la târgul educațional de la Arad
,,EU2JOB”
09 mai 2014
Camera de Comerț și Industrie Arad a organizat în perioada 09-10 mai 2014 prima ediţie a târgului
internaţional de educaţie şi locuri de muncă EDU2JOB. In cadrul evenimentului au fost prezentate oferte ale
companiilor naţionale şi multinaţionale, companii de recrutare, bănci, firme de consultanţă şi de asigurări care
vor pune la dispoziție vizitatorilor peste 2.500 de locuri de muncă în țară și 18.000 în străinătate. La eveniment
au participat si universități șii licee de elită din zona de Vest a ţării: Arad, Timiş şi Cluj.
Facultatea de Știinte ale Comunicării și-a prezentat oferta educatională în cadrul târgului.
Coordonator FSC: lect. dr. Maria-Dana GROSSECK; Cadru didactic însoțitor: asist. dr. Anca DEJICA-CARȚIȘ

Galerie Foto:

Comunicat de presă: http://www.vestic.ro/articol_37363/edu2job-la-expo-arad.html

Lansare de carte
Volumul ,,Panorama timișoarei și a județului Timiș în date 1989- 2013”
14 mai 2014
D-na conf. dr. Mariana Cernicova, cadru didactic la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul UPT, a
lansat miercuri, 14 mai, volumul „Panorama Timișoarei și a județului Timiș în date (1989-2013)". Volumul
prezintă cronologic informații selectate din viața administrative, politică și diplomatică, religioasă, culturală,
educativă, economică, militară, civică și sportivă.
Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=hFKk5XNptZ4
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Seminar științific studențesc
„Traducerea în mediul academic şi profesional”
16 mai 2014, Ediţia a IV-a

Vineri, 16 mai 2014, la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării sa organizat cea de-a patra ediţie a Seminarului ştiinţific cu
tema „Traducerea în mediul academic şi profesional”.
Manifestarea a fost destinată studenţilor specializărilor
Traducere şi interpretare şi Comunicare şi relaţii publice şi a
avut ca obiectiv consolidarea legăturilor între mediul academic
şi profesional, orientarea studenţilor în realizarea unei cariere
profesionale în domeniul traducerii şi al comunicării. În prima
parte a seminarului, reprezentanţi ai mediului profesional le-au
împărtăși studenților rețeta succesului în profesia de traducător
și au prezentat studenților oferte de stagii de practică. Cea dea doua parte a seminarului a fost dedicată unei sesiuni de
comunicări ştiinţifice studenţeşti, la care au participat studenţi
din anii terminali, dar şi studenţi aflaţi în primii ani de studii. În
cadrul seminarului a putut fi vizitată și o expoziţie de lucrări
realizate de studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării.
Deschiderea seminarului a avut loc în data de 16 mai, ora
10.00, în amfiteatrul Ca3, str. Traian Lalescu nr. 2a, etaj III.

Organizator: Conf.dr. Mirela POP
Colaboratori: Lect.dr. Claudia ICOBESCU. Asist. dr. Annamaria
KILYENI
Galerie Foto:

Anunț: http://avizier.upt.ro/?s=Traducerea+in+mediul+academic+si+profesional
Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=MVx6wWGg9gk

Program: http://sc.upt.ro/Informatii-utile_46_ro.html
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Expoziție
Expoziție de traducere in cadrul seminarului stiintific ,,Traducerea în mediul academic şi
profesional”, ediția a III-a
16 mai 2014
Expoziţie de postere realizate de studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Traducere și
interpretare, în cadrul seminarului ştiinţific cu tema „Traducerea în mediul academic şi profesional”.
Organizatori: Conf.dr. Mirela POP, Lect. dr. Claudia ICOBESCU
Galerie Foto:

Program: http://sc.upt.ro/Informatii-utile_46_ro.html

Vizită de studii
la Contishowoff
17 mai 2014

În cadrul evenimentului, care s-a desfășurat
sâmbătă, 17.05.2014, studenții Facultății de
Științe ale Comunicării au avut ocazia să viziteze
pe lânga departamentele companiei „Continental
Automotive Romania”și Serviciul de traducere al
companiei. Aici le-au fost prezentate activitățile în
domeniul traducerilor, procesele și procedurile
interne, programele utilizate, echipamentele și
dotările de care dispune compania, dar și
realizările companiei pe parcursul a 10 ani de
existență. Tot în cadrul acestui eveniment, s-au
putut vizita și alte departamente ale companiei
atât din aria de cercetare și dezvoltare cât și din
aria de producție.
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Galerie Foto:

Seminar științific studențesc
,,A traduce pentru Europa”
29 mai 2014
A traduce pentru Europa
Prelegere și atelier de traducere susținute de
Liliana COMNESCU, Direcția Generală Traduceri, Comisia
Europeană
Joi, 29 mai 2014, orele 10-12, sala A210 (clădirea ASPC),
doamna Liliana Comănescu, reprezentant DG Traduceri,
Comisia Europeană, a susținut, la invitația Facultății de Științe
ale Comunicării, o prelegere cu titlul A traduce pentru Europa.
Prezentarea s-a axat pe profilul traducătorului din instituțiile
europene și pe activitatea de traducere din cadrul DG
Traduceri: tipuri de documente traduse, flux de lucru,
terminologie, calitate, instrumente IT. Prelegerea a adus în
discuție posibilitățile studenților de a colabora cu Comisia
Europeană (functionar, agent contractual, stagiar).
Studenții și cadrele didactice au fost invitați să participe la un
atelier de traducere pe tema localizării materialelor de presă.
Organizator: Conf.dr. Mirela POP

Galerie Foto:

Anunț: http://avizier.upt.ro/?s=A+traduce+pentru+europa
Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=g31jxOVoiZE
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Seminar științific studențesc
,,CRP Creativ” – Ediția a II- a
30 mai 2014
Vineri, 30 mai 2014, ora 11.30, sala A225 (clădirea ASPC), la
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

s-a

desfășurat seminarul

studențesc CrpCreativ, ediția a II-a, la care au

participat studentii

anului I ai specializării Comunicare și relații publice. În cadrul
seminarului au avut loc prezentări de materiale publicitare concepute
de studenți. Scopul seminarului a fost consolidarea cunoștințelor
teoretice și practice dobândite la disciplina Noțiuni de publicitate, prin
crearea unui produs de publicitate.
Studenții au realizat și o expoziție de materiale publicitare.
Organizator: Asist.dr. Simona Șimon

Galerie Foto:

Zilele Carierei în UPT, ediția a V-a
29-30 octombrie 2014
Universitatea Politehnica a organizat în perioada 29-30 octombrie 2014
a cincea ediție a evenimentului "Zilele Carierei în UPT", manifestare
destinată studenților, masteranzilor, dar și companiilor, instituțiilor de
profil interesate să ofere oportunități de carieră pentru tineri.
În zilele de 29 și 30 octombrie 2014, la etajul I al Restaurantului
Universitar Politehnica au fost așteptate să participe peste 50 de
companii naționale și internaționale care vor expune la standuri oferte
de carieră pentru studenți și absolvenți (oferte de practică, oferte de
locuri de muncă precum și alte posibilități de colaborare).
Studenții Facultății de Științe ale Comunicării au fost prezenți la
eveniment în cadrul vizitelor organizate de facultate, sub îndrumarea
decanilor de an și a tutorilor. Unii dintre studenții facultății, voluntari
CICS, au fost implicați în comitetul de organizare a evenimentului.
Sursa: http://www.upt.ro/

Comunicat

Informații suplimentare: http://zilelecarierei.upt.ro/
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Studenți ai Facultății de Științe ale Comunicării
în vizită la Noua Bibliotecă a UPT
28 octombrie 2014
O dată cu inaugurarea Bibliotecii Centrale a Universității Politehnica Timișoara, studenți ai Facultății de Științe ale
Comunicării, însoțiți de cadre didactice, au vizitat noua bibliotecă universitară bucurându-se de facilitățile pe care
universitatea le oferă studenților pe parcursul aniilor de studii.
Galerie foto:

„Ingineria” traducerii: Primii pași în traducere tehnică asistată de calculator
25 noiembrie 2014

Serviciul intern de traducere al companiei Continental Automotive
Romania și Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării a organizat un atelier
de lucru pentru studenți cu tema „Ingineria” traducerii: Primii pași în
traducere tehnică asistată de calculator, având în vedere:
• prezentarea serviciului intern de traducere al companiei
Continental Automotive Romania ca potențial angajator pentru
studenții și absolvenții facultăților de limbi străine din
Timișoara,
• stabilirea unei colaborări între cadrele didactice & studenții
Universității Politehnica Timișoara (UPT) și Translation
Services care să faciliteze un schimb de experiență într-un
cadru organizat.
• posibilitatea, în viitor, de a demara proiecte de practică pentru
studenții UPT în domeniul traducerilor, în cadrul companiei
Continental.
Organizator: lect. dr. Maria-Dana GROSSECK
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Relatarea subiectelor de presă în context intercultural
3 decembrie 2014
-

În cadrul Zilelor Culturii Spaniole -

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării a găzduit, miercuri ,3.12.2014, ora
14.00, sala Constantin Avram, conferința: Relatarea subiectelor de
presă în context intercultural. Invitaţi: Raúl Sánchez Costa (Agenţia
spaniolă de ştiri EFE) şi Talia Delgado Culebras (Portalul Hispatriados)
Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Culturii Spaniole în UPT,
inițiativă care face parte din festivalul Zilele Culturii Spaniole. Festivalul
este organizat de Asociația Via Rumania Cultura cu sprijinul
Ambasadei Spaniei la București, al Primăriei Municipiului Timișoara și
al Consulatului Onorific al Spaniei la Timișoara şi se desfăşoară în
perioada 2-5 decembrie 2014.

The Sounds of a Country
Ediția a II-a
12 decembrie 2014

Vineri, 12 decembrie 2014, ora 8.30, sala A203, clădirea ASPC, str.
Petre Râmneanțu nr. 2, s-a desfășurat seminarul științific
studențesc, The Sounds of a Country, ediția a II-a, la care au
participat studenții anului I ai specializării Traducere şi interpretare,
Facultatea de Ştiinţeale Comunicării. În cadrul seminarului au avut loc
prezentări în limba engleză, însoțite de transcrieri fonetice, ale
realităților geografice, demografice, politice, turistice, istorice şi
culturale specifice diferitelor țări.
Scopul seminarului : consolidarea cunoștințelor dobândite de studenți
în cadrul laboratorului de Exprimare orală, dezvoltarea deprinderilor de
informare și documentare, de selecție a informațiilor relevante și de
organizare a conținutului informațional, în vederea susținerii publice.
Organizator: Asist. dr. Simona Șimon
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