
 

Traning în firme de traduceri pentru studenții specializării Traducere și Interpretare 

 

 

Proiect ,,Domo pentru profesia de traducator” 

  Ianuarie-februarie 2013 
 

 
Proiectul face parte dintr-un program de formare profesională și se adresează studenților anilor terminali din 
cadrul specializării Traducere și interpretare. Colaborarea cu Swiss Solutions Timișoara s-a concretizat în 
organizarea a 4 vizite de studii desfășurate la sediul agenției de traduceri, la care au participat 24 de studenți 
ai specializării.  În cadrul vizitelor de studii, studenții au avut întâlniri cu specialiști în domeniul traducerii și au 
avut ocazia de a cunoaște mediul de lucru al traducătorului profesional și structura organizatorică a unei egenții 
de traduceri.  
 
Responsabil proiect : Conf.dr. Mirela Pop- Decan al Facultății de Știinte ale Comunicării 
 

 

Galerie Foto: 

    
 

Sursă: http://www.swiss-solutions.ro 

 

 

Vizită de studii  

 
 Institiutul Framcez Timisoara 

 
    Ianuarie-februarie2013 

 

In lunile ianuarie și februarie 2013 au avut loc vizite de studii la Institutul Francez Timisoara ale studenților anilor 
I și II ai specializărilor  Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare. Scopul vizitelor a fost  
familiarizarea studentilor cu oferta de cursuri de limba franceză, dar și implicarea studențlor în diferite activități 
pe care Institutul Francez le desfășoară în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării.  

 

Galerie Foto: 

    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.swiss-solutions.ro/


Participare la Conferință  

 

Conferinta ,,PRbeta” 

februarie 2013 

 

 

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: 

 

   

 

Sursa: http://prbeta.ro/blog/incep-inscrierile-la-conferinta-prbeta-2013/ 

Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=Pm-ktWu3Gwk 

 

 

 Workshop in limba framceză 

 

,,Mots de film” 

        martie 2013 
 

 
 

 

 

Facultatea de Științe ale Comunicării, în colaborare cu Institutul Francez 
Timișoara,  a organizat workshop-ul tematic în limba franceză  ,,Mots de film”, 
care a avut ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu tehnicile de realizare a 
subtitrării unui film. In cadrul workshop-ului  au participat studenții anilor II şi III 
ai specializării Traducere şi interpretare. 
 

Organizator: Asist.drd. Mihaela ViSKY 
 

Invitați: Conf. dr. Mirela-Cristina POP - decanul Facultății de Științe ale 
Comunicării, Thierry Sète - director Institutul Francez din Timişoara 
 
 

 

 

 

 

http://prbeta.ro/blog/incep-inscrierile-la-conferinta-prbeta-2013/
http://www.youtube.com/watch?v=Pm-ktWu3Gwk


 Participare la Eveniment 

 

Festivalul de film ,,Cinecultura” 

     martie 2013 
 

 

  
 

 

 

 

Festivalul de film Cinecultura  a invitat publicul cinefil 
timişorean să vizioneze în perioada 11-15 martie 2013 
o serie de pelicule distinse cu premii la nivel 
internaţional  şi naţional, unele dintre ele în premieră 
în România. Lectori străini din cadrul universităţilor din 
tară, alături de voluntari au compus un program inedit 
de nouă filme provenite din nouă ţări (România, 
Spania, Austria, Belgia, Franţa, Italia, Armenia, 
Portugalia şi Germania). 

 La acest eveniment, Universitatea Politehnica este 
parteneră, iar studenții Facultății de Științe ale 
Comunicării, prin intermediul lectorului DAAD, au 
contribuit  la organizarea evenimentului şi la realzarea 
unor  subtitrări de filme în limba germană, filme care 
au putut fi vizionate din cadrul programului festivalului. 

Coordunator: Lector DAAD Andreea Raffi-Stanciu  

Galerie Foto: 

  
 

Sursă: www.cinecultura.ro 

Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=rvtq3U9RPGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinecultura.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=rvtq3U9RPGU


Zilele Porților Deschise 

 

Zilele Porților Deschise la Facultatea de Științe ale Comunicării 

 

8- 10 aprilie 2013 

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi-a  deschis porţile în zilele de 8, 9 şi 10 aprilie, între orele 10.00 şi 12.00. Elevi ai 
unor licee din judeţul Timiş, însoţiţi de profesori, au vizitat laboratoarele facultăţii şi au participat la atelierele demonstrative 
organizate de cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării. Acţiunea s-a desfăşurat 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 

 

Masă rotundă 

 ,,Comunicare Tehnică în Limbi străine” 

05 aprilie 2013 

 

Ţinând seama de tendinţele actuale de internaţionalizare a universităţilor în 
contextul globalizării şi multiculturalităţii, Departamentul de Comunicare şi 
Limbi Străine si-a propus să vină atât în întâmpinarea nevoilor viitorilor 
absolvenţi ai Universităţii „Politehnica” din Timişoara, cât şi a cerinţelor de 
pe piaţa muncii, oferind facultăţilor cu profil tehnic din UPT disciplina 
Comunicare tehnică în limbi străine (engleză, franceză, germană), cu 
propunerea ca aceasta să fie introdusă în programele  educaţionale de nivel 
masteral. În cadrul mesei rotunde Comunicare tehnică în limbi străine s-a 
prezentat  disciplina menţionată, şi totodată, s-a dorit să oferim un forum de 
discuţii între reprezentanţii facultăţilor tehnice din UPT şi reprezentanţii 
companiilor multinaţionale din zonă, cu scopul de a identifica acele 
competenţe specifice de comunicare tehnică în limbi străine. care sunt 
necesare a fi dezvoltate pe parcursul programelor de studii şi solicitate de 
angajatorii viitorilor absolvenţi. 

Organizatori: Conf.dr. Daniel Dejica, asist. dr. Annamaria Kilyeni 
 
Invitați: Mircea Popa - Prorector UPT, Mirela Pop - Decan Facultatea de 
Stiinte ale Comunicarii, Dana Grosseck -  Prodecan Facultatea de Științe ale 
Comunicării, Marcela Fărcașiu- Președinte comisia didactică DCLS, Lavinia 
Suciu - șef catedră comunicare DCLS 
 
Invitati: cadre didactice din UPT, reprezentanți ai mediului economic, 
reprezentanți ai  mai multor companii multinaționale. 
 



Galerie Foto: 

    

Interviuri:  http://www.youtube.com/watch?v=0pmBmvzP6Xw&feature=sha 
 

 

Expoziție  

 

,,EXPO CRP”- Ediția  a III-a 

01- 03 aprilie 2013 
 

 

 

 

 

Studenţii anului II ai specializării “Comunicare şi relaţii publice”, Facultatea de 
Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea “Politehnica” din Timişoara,  au organizat 
“EXPO CRP”. Ediţia din acest an, cea de a treia în istoria recentă a FSC,  a 
abordat  tema “Student/Studenţie” şi  şi-a deschis porţile luni, 1 aprilie 2013, la ora 
10.00, la parterul clădirii ASPC a Politehnicii (Str. Petre Râmneanţu nr. 2). Timp 
de 3 zile, viitorii specialişti în relaţii publice, publicitate şi promovare prezintă, în 
imagini şi texte potrivite, viziunea lor despre studenţie, viaţa de 
cămin,”Politehnica” şi, bineînţeles, despre specializarea pe care au ales-o drept 
opţiune de studii şi carieră. 

Eveniment a fost susţinut de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, 
Teleuniversitatea Timişoara şi Datz Magazine 

Organizator: Conf.dr. Mariana Cernicova 
 

 

 

 

Galerie Foto: 

    
 

Comunicat: http://expocrp13.wordpress.com/ 

http://www.datz.ro/event/expo-crp-2013/#.U471PdiKBQN 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0pmBmvzP6Xw&feature=sha
http://expocrp13.wordpress.com/
http://www.datz.ro/event/expo-crp-2013/#.U471PdiKBQN


Workshop 
 

Atelier in cadrul FrancoJobs 
 11 Aprilie 2013 

 
 

 

Atelierul  organizat de Franco-Jobs în colaborare cu  UPT, Facultatea 

de Ştiinţe ale Comunicării,  Lectoratul Francez din Timișoara și 

Universitatea de Vest din Timișoara, cu participarea reprezentanților 

companiilor Decathlon Oxylane, Atos, Swiss Solutions, Alcatel Lucent, 

a avut drept scop informarea studenţilor cu privire la oportunitățile de 

angajare și de stagii de practică. 

 

 

Galerie Foto: 

    

Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=aR-N5vJPYS4 

 

Seminar științific studențesc 

 „Traducerea în mediul academic şi profesional” 

19 aprilie 2013, Ediţia a III-a 

 

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a fost destinată în principal 
studenţilor anului III TI şi CRP care pregătesc lucrări de licenţă în 
domeniul traducerii (TI) şi al comunicării / medierii (CRP).  
Seminarul, intitulat "Traducerea în mediul academic şi profesional"  a 
cuprins  doua secţiuni: o secţiune de prelegeri cu invitaţi din mediul 
profesional şi o sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti, cu 
secţiuni paralele în limbile română, engleză, franceză şi germană. 
  
Organizator: Conf. dr. Mirela-Cristina Pop- Decan al Facultatii de 

Stiinte ale Comunicarii 

Participanţi: studenţi ai specializărilor Traducere şi interpretare (TI), 
Comunicare şi relaţii publice (CRP). Invitaţi: Liliana Comănescu, 
reprezentant al Comisiei Europene, Direcţia Generală Traduceri, 
România; Mihai Mortan, Director Departament Managementul 
Proiectelor, Agenţia de Traduceri Lingo24, Timişoara 

http://www.youtube.com/watch?v=aR-N5vJPYS4


Galerie Foto: 

    
 

 

Program 

 

 

 

Expozitie  

 

Expozitie de Traducere ,,Expotrad”   în cadrul seminarului stiințific ,,Traducerea în mediul academic 

şi profesional” 

 19 aprilie 2013 
 

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: 

  

 

Program 

 

Masă rotundă 

 

,,Societarea modernă: Între Pământ și Web” 

25 aprilie 2013 
 

Eveniment organizat  în cadrul programului de master interdisciplinar„Comunicare, relaţii publice şi media digitală”, 
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea Politehnica Timişoara. Scopul  manifestării a fost prezentarea 
activității de cercetare întreprinsă de studenții masteranzi în vederea elaborării lucrăriii de disertatie (comunicarea 
rezultatelor cercetării sub forma unei lucrari științifice).  La eveniment au participat  studenţii anului  II master.  
 
Organizator - lector dr. Lavinia Suciu 
 



 

Conferința interculturală 

,,Experiențe personale în traducere și translație” 

21 mai 2013 

 Facultatea de Stiinte ale Comunicării a avut onoarea de a-l avea ca invitat pe 
Excelenta sa, domnul Tsushima Kanji - fost ambasador al Japoniei la Bucureşti.  

Excelenţa Sa a susţinut în zilele de marţi ,14 și 21 mai 2013, ora 12.00, sala Ca3, 
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, o serie de conferinţe grupate sub genericul 
“Identităţi culturale”, în cadrul cărora a relatat experienţele personale în domeniul 
traducerii, translaţiei şi comunicării în diplomaţie.  

Personalitate marcantă, Kanji Tsushima a petrecut în România 23 de ani dintre 
cei 43 ai carierei sale diplomatice, fiind martor al cutremurului din 1977, dar şi al 
Revoluţiei din 1989. A fondat prima catedră de limba japoneză în Bucureşti şi, 
îndrăgostit de România şi de cultura ţării noastre, este directorul Asociaţiei 
japonezo-române de Muzică Clasică 

Organizator: Lect.dr. Dana Maria Grosseck - Prodecan al Facultății de Științe ale 
Comunicării 

Participanti: cadre didactice și  studentii anilor I și II ai Facultaății de Știinte ale 
Comunicării, specializarea CRP și specializarea TI. 

 

Galerie Foto 

  
  

 

Comunicat de presă : http://www.tion.ro/excelenta-sa-tsushima-kanji-va-dezvalui-din-experientele-sale-de-

diplomat-la-timisoara/1288042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tion.ro/excelenta-sa-tsushima-kanji-va-dezvalui-din-experientele-sale-de-diplomat-la-timisoara/1288042
http://www.tion.ro/excelenta-sa-tsushima-kanji-va-dezvalui-din-experientele-sale-de-diplomat-la-timisoara/1288042


 

 

Seminar științific studențesc 

 

,,CRP Creativ”- Ediția I 

28 mai 2013 
 

 

 
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării  a organizat  seminarul studenţesc 
CRP Creativ, ediţia I, la care au participat studenți ai specializării 
Comunicare şi relaţii publice. În cadrul seminarului  au avut  loc prezentări 
de materiale publicitare concepute de studenţi, scopul seminarului fiind 
consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite la disciplina 
Noţiuni de publicitate, prin crearea unui produs de publicitate. Studenţii au 
realizat şi o expoziţie de materiale publicitare. 
 

Organizator: Asist.dr. Simona Simon 

 

Galerie Foto: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participare la Proiect 

 

 ,,ReBranders” 

     august 2013 
 

 Proiectul ReBranders a fost creat de  AIESEC Timişoara în parteneriat 
cu mai multe universităţi din ţară,  printre care şi Universitatea 
Politehnica Timişoara (UPT). Obiectivele acestui proiect sunt de a 
aduce un număr de  studenţi internationali, care vor lucra atât la 
consolidarea imaginii unor facultăţ, cât şi la o noua strategie de 
promovare.  Printre  facultăţile alese  s-a aflat şi Facultatea de Ştiinte 
ale Comunicarii din UPT. Studenţii internaţionali  au lucrat împreună 
timp de o lună, în cursul lunii august, la o strategie de îmbunătăţire a 
imaginii online a facultăţii şi au creat materiale promoționale. De 
asemenea,  au fost implementate  şi campanii de Social Media care 
au  avut ca scop creșterea vizibilității online.  

 
 

 

 

 

Galerie Foto: 

 

   

 

Interviuri: http://www.youtube.com/watch?v=828lDp0L0c4 

Comunicat: http://aiesectm.ro/proiecte-2/rebranders/ 

 

 

Deschiderea anului universitar 

 

 ,,Deschiderea anului universitar la Facultatea de Știiinte ale Comunicării” 

     septembrie  2013 
 

O data cu deschiderea anului universitar 2013- 2014 si Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi-a deschis porţile 
pentru studenţii anului I. La festivitatea de deschidere  au participat şi studenţii  din anii II si III, specializările 
CRP, TI şi CRPMD. În deschiderea festivității au rostit alocuțiuni prof. dr. ing. Mircea Popa, Prorector UPT, conf. 
dr. Mirela Pop, Decan al Facultății de Științe ale Comunicării,  și ing. Florin Bodin, Director CICS. Studentilor li 
s-a prezentat programa de studii, orarul şi şi-au cunoscut noii profesori. O dată cu festivitatea de deschidere, 
studenţii au fost  familiarizaţi cu mediul academic în UPT, iar studenţii eminenţi  au fost premiaţi. După festivitate 
au avut loc intâlniri cu decanii de an și cu tutorii de an.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=828lDp0L0c4
http://aiesectm.ro/proiecte-2/rebranders/


Galerie Foto: 

    
 

 

 

Participare la Eveniment 

 

  ,,Zilele Carierei” 

   23- 24   octombrie 2013 
 

 

Cel mai mare Târg de Job-uri din vestul ţării, Zilele Carierei este 
organizat de Universitatea Politehnica din Timişoara şi implementat prin 
intermediul Centrulului de Informare şi Consiliere a Studenţilor din cadrul 
Universitatea Politehnica din Timişoara.  La eveniment  au participat 
peste 40 de companii care sunt dispuse să ofere tinerilor şansa de a-şi 
găsi un loc de muncă sau de a efectua stagii de practică. 
 
Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 23-24 octombrie, între orele 
10:00 şi 17:00.  la Restaurantul Universitar Politehnica din Complexul 
Studenţesc din Timişoara. 
 
La acest Eveniment studenţii Facultăţii de Ştiinte ale Comunicării, care 
sunt si voluntari în cadrul Centrului de Consiliere şi Informare Studenţi 
(CICS) au fost membrii in comitetul de organizare al evenimentului. 
 
 
Sursa: www.zilelecarierei.upt.ro 
 

 

 

Galerie Foto: 

   
 

sursă: http://www.cics.upt.ro/Centrul-de-Informare-si-Consiliere-a-Studentilor-Informatii_75.html 

interviuri : http://www.youtube.com/watch?v=LpPYPBc5QfA&feature=share 

 

  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LpPYPBc5QfA&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=LpPYPBc5QfA&feature=share
http://www.zilelecarierei.upt.ro/
http://www.cics.upt.ro/Centrul-de-Informare-si-Consiliere-a-Studentilor-Informatii_75.html
http://www.youtube.com/watch?v=LpPYPBc5QfA&feature=share


 

 

Vizită de studii la Facultatea de Știinte ale Comunicării 

 

,,Student timp de o săptămână la UPT,, 

13 noiembrie 2013 
  
 

Un grup de elevi de la cele mai bune licee din Drobeta Turnu Severin au fost studenţi pentru o săptămână la 
Universitatea Politehnica  Timişoara. În perioada 11-15 noiembrie, tinerii interesaţi de viaţa studenţească au vizitat 
facultăţile din cadrul UPT. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unei activităţii „O săptămână student" din cadrul 
proiectului „Abilităţi de viaţă independente pentru tineri". 

In cadrul programului grupul de elevi a vizitat şi Facultatea de Ştiinte ale Comunicării. Elevili au avut ocazia de a 
cunoaște oferta educaţională a facultății şi de a vizita laboratoarele Facultăţii.  Elevii au participat şi la doua ateliere 
demonstrative organizate de cadrele didactice. 

 

Galerie Foto: 

   
 

Sursă : http://www.teleu.ro/Student-timp-de-o-saptamana-la-UPT_TeleU_579.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleu.ro/Student-timp-de-o-saptamana-la-UPT_TeleU_579.html


Eveniment aniversar 

,,20 de ani de comunicare profesionala in Politehnica” 

15 noiembrie 2013 
 

 

Evenimentul a reprezentat, atât pentru conducerea 
facultăţii, cât şi pentru participanţi, un prilej de a evoca 
momente semnificative care au marcat evoluţia în timp 
a specializării Comunicare Profesională în UPT. În 
anul 1993, anul înfiinţării, această specializare a 
reprezentat primul program de studii din ţară dedicat 
traducerii şi interpretării profesionale si s-a dezvoltat 
printr-un program Tempus. 
 
Evenimentul a fost un bun prilej de a onora 
personalităţile şi cadrele didactice care au contribuit la 
iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea specializărilor de 
comunicare în cadrul Universităţii Politehnica. 
Momentul aniversar a avut loc vineri, 15 noiembrie, de 
la ora 12:00 în amfiteatrul Ca3, clădirea Facultății de 
Construcţii. Amfiteatrul s-a dovedit a fi neîncăpător 
pentru numărul de participanţi. 

 

 

Galerie Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presa: http://www.voceatimisului.ro/saptamana-politehnicii-continua-20-comunicare-profesionala-

universitatea-politehnica-timisoara/ 

http://www.opiniatimisoarei.ro/20-de-ani-de-comunicare-profesionala-in-universitatea-politehnica-

timisoara/14/11/2013/ 

Interviu: http://www.youtube.com/watch?v=rZqZ5jPdhH0&feature=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=rZqZ5jPdhH0
http://www.voceatimisului.ro/saptamana-politehnicii-continua-20-comunicare-profesionala-universitatea-politehnica-timisoara/
http://www.voceatimisului.ro/saptamana-politehnicii-continua-20-comunicare-profesionala-universitatea-politehnica-timisoara/
http://www.opiniatimisoarei.ro/20-de-ani-de-comunicare-profesionala-in-universitatea-politehnica-timisoara/14/11/2013/
http://www.opiniatimisoarei.ro/20-de-ani-de-comunicare-profesionala-in-universitatea-politehnica-timisoara/14/11/2013/
http://www.youtube.com/watch?v=rZqZ5jPdhH0&feature=share


Workshop   

 

,,Design your future” 

    25 noiembrie 2013 
 

 

La Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării a avut loc workshop-ul tematic 
,,Design your future”, care a avut ca obiectiv  principal informarea studenţilor 
despre oportunităţile de angajare îdomeniul comunicarii.  În cadrul workshop-
ului  au participat studenții anilor II şi III ai specializării Comunicare şi relaţii 
publice. În cadrul workshop+ului au fost prezentate şi  propunerile UE pentru 
soluţionarea şomajului în rândul tinerilor, democraţia participativă. 

Organizator: Conf.dr. Mariana Cernicova 
Parteneri: Centrul de Informare Europa Direct si Fundația Student Plus 
Timișoara 

 

 

Galerie Foto: 

   
 

anunț: http://avizier.upt.ro/?p=1312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avizier.upt.ro/?p=1312


Eveniment  

 

,,Foști studenti, actuali profesionisti” 

06 decembrie 2013 

 

 

Evenimentul  a reunit  foști și actuali studenți ai Facultății de 
Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și relații 
publice, și a avut ca scop informarea actualilor studenţi cu 
privire la oportunităţile de carieră în domeniul Comunicării si al 
Relaţiilor publice.  
Specialiştii invitaţi la eveniment  au  prezentat studenților oferte 
de internship și o serie de acţiuni destinate acestora. 
 
Organizator: Asist. dr. Annamaria Kilyeni 
 
Invitaţi: Alina Ghenciu -Specialist în relații publice și comunicare 
(Dream Production, Timișoara); Laura Iancu, Sabina Stoiciu - 
Specialist în în relații publice (123ContactForm, Timișoara); 
Cătălina Mărușter - Google AdWords specialist  (2Parale, 
București); lt. Sindia Vlaia Purtător de cuvânt (Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „BANAT”, Timiș)  

 
Invitaţi speciali de la Revista Ctrl-D : 

Corina Săftescu - Director Revistă 
Oana Pîslaru - Manager General 
Ştefan Szakal - Fondator 
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Comunicat de presa: http://www.opiniatimisoarei.ro/intalnire-cu-alumni-la-facultatea-de-stiintele-comunicarii-din-

cadrul-universitatii-politehnica-
timisoara/04/12/2013/?fb_action_ids=682381018460979&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&a
ction_object_map=%5B224833117640384%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=
%5B%5D 
 
Interviuri : http://www.teleu.ro/Fosti-studenti,-actuali-profesionisti-CRP_TeleU_593.html 

 
 

 

Workshop 

,,Campanii de PR” 

     decembrie 2013 
 

Workship-ul ,,Canpanii de PR” a facut parte dintr-un proiect de promovare online a unor companii şi firme 
reprezentative din Timişoara şi din judeţul Timiş, proiect realizat de studenţii anului III, specializarea Comunicare 
si relaţii publice. Pe lângă materialele publicitare au fost realizate postere, mape de prezentare, benere sau mici 
broşuri, pe care studenţii le-au analizat , le-au expus şi le-au prezentat în cadrul workshop-ului. 

 

http://www.opiniatimisoarei.ro/intalnire-cu-alumni-la-facultatea-de-stiintele-comunicarii-din-cadrul-universitatii-politehnica-timisoara/04/12/2013/?fb_action_ids=682381018460979&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B224833117640384%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.opiniatimisoarei.ro/intalnire-cu-alumni-la-facultatea-de-stiintele-comunicarii-din-cadrul-universitatii-politehnica-timisoara/04/12/2013/?fb_action_ids=682381018460979&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B224833117640384%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.opiniatimisoarei.ro/intalnire-cu-alumni-la-facultatea-de-stiintele-comunicarii-din-cadrul-universitatii-politehnica-timisoara/04/12/2013/?fb_action_ids=682381018460979&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B224833117640384%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.opiniatimisoarei.ro/intalnire-cu-alumni-la-facultatea-de-stiintele-comunicarii-din-cadrul-universitatii-politehnica-timisoara/04/12/2013/?fb_action_ids=682381018460979&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B224833117640384%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.opiniatimisoarei.ro/intalnire-cu-alumni-la-facultatea-de-stiintele-comunicarii-din-cadrul-universitatii-politehnica-timisoara/04/12/2013/?fb_action_ids=682381018460979&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B224833117640384%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.teleu.ro/Fosti-studenti,-actuali-profesionisti-CRP_TeleU_593.html
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Seminar studențesc 

 

 

 ,, The Sounds of a City- Seminar studentesc de exprimare orala in limba engleza” 

  16   decembrie 2013 
 

 

Seminar studenţesc de exprimare orală în limba engleză, intitulat 

,,The Sounds of a City”, a avut loc în data de16 decembrie 2013, la 

ora 9.00, în clădirea ASPC, sala A225. La eveniment au participat 

studenţii anului I ai Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, specializarea 

Traducere şi interpretare. Scopul seminarului a fost familiarizarea 

studenţilor cu diverse realităţi geografice, demografice, politice, 

turistice, istorice şi culturale ale unor ţări liber alese şi transcrierea 

fonetică a acestora. 

 

Organizator: Asist.dr. Simona Simon 
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 Vin colindătorii  

 Stidenții voluntari CICS din cadrul UPT ne colindă în prag de Sărbatori 

16   decembrie 2013 
 

În fiecare an în prag de Sărbatori, studenții vin să colinde și la Facultatea de Științțe ale Comunicării. Pentru că majoritatea 

studenților sunt  voluntari CICS (Centrul de Consiliere și Informare Studenși din UPT), aceștia au fost premiați pentru 

activitățile în care au fost implicați pe parcursul anului universitar, fie ca a fost vorba de acțiuni din cadrul Facultății de 

Științe ale Comunicării, fie ca a fost vorba de implicarea acestora în organizarea unor evenimente. 
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Seminar studențesc  

 

,,Traducerea tehnică - probleme și soluții” 

   16  decembrie 2013 
 

 

Luni, 16.12.2013,  a avut loc prima ediţie a seminarului ştiinţific 
studenţesc cu tema „Traducerea tehnică. Probleme şi soluţii. Seminarul 
s-a derulat pe parcursul a două zile. Deschiderea oficială  a avut loc la 
ora 15.00, în clădirea ASPC, str. Petre Râmneanţu, sala A225, urmată 
de prezentarea proiectelor în limba engleză. În data de 16 decembrie  
s-au  derulat  prezentările proiectelor în limbile franceză ți germană. 
Seminarul ştiinţific s-a adresat studenţilor anului III, specializarea 
Traducere şi interpretare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, 
ca urmare a necesităţii aprofundării cunoştinţelor teoretice în domeniul 
traducerii specializate, precum şi ca răspuns la nevoile mediului 
economic.  
 
Organizatori:   
Conf.dr. Daniel Dejica-Carţiş 
Lect .dr. Maria-Dana Grosseck  
Asist.drd. Mihaela Visky 
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Program 

 

 

 

Workshop  

 

,,Umor im deutschen Stil” 

     decembrie 2013 
 

 

Scopul atelierului a fost acela de dezvoltare a unor proiecte de traducere 
şi  de subtitrare, prin  traducerea filmului ”Pappa Ante Portas” și a 
schiţelor umoristului german Loriot.  
 
Organizatori: 
 
Lector DAAD Andrea Rafii-Stancu 
Bianca Barbu 
Conf. dr. Valeriu  P. Stancu 
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Vizită de studii  

 

  la Centrul Cultural German Timișoara 

     decembrie 2013 
 

In fiecare an la Centrul Cultural German au loc vizite de studii ale studenţilor anului I, specializările CRP și TI. 
Scopul vizitei este familiarizarea studenţilor cu activităţile organizate de Centrul Cultural German şi informarea 
studenţilor cu privire la evenimentele  organizate în cadrul centrului. De asemenea studenţii pot beneficia  şi de 
legitimaţie la bibiliotecă. 
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