WORKSHOP STUDENŢESC
19 – 21 octombrie 2017, Oradea, Băile Felix

CREŞTEREA EFICIENŢEI
ENERGETICE LA CONSUMATORI
INDUSTRIALI ŞI CASNICI
EDIŢIA a II-a

Informaţii la adresele:
simona@dzitac.ro
http://www.energetica-oradea.ro
CCSISEO / ASIO /USO

Programul draft al workshop-ului studențesc
“Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”

19-21 octombrie 2017
Oradea, Băile Felix

Joi, 19 octombrie 2017
12:00 ÷ 15:00 Cazarea participanţilor externi în Băile Felix;
15:00 ÷ 15:30 Deplasarea participanţilor externi pe traseul Băile Felix – Oradea;
15:30 ÷ 16:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor – Biblioteca Universităţii din Oradea;
16:00 ÷ 17:00 Vizite în laboratoare şi departamente de cercetare ale universităţii;
17:00 ÷ 17:30 Pauză de cafea;
17:30 ÷ 19:30 Masă rotundă pe tematica creşterii eficienţei energetice.
Invitaţi: specialişti în domeniu din mediul economic şi cadre didactice universitare.
19:30 ÷ 20:00 Deplasarea participanţilor externi pe traseul Oradea - Băile Felix;
20:00 ÷ 22:00 Cină pentru participanţii externi în Băile Felix.

Vineri, 20 octombrie 2017
07:30 ÷ 08:30 Micul dejun în Băile Felix;
08:30 ÷ 09:00 Deplasarea participanţilor externi pe traseul Băile Felix – Oradea;
09:00 ÷ 13:00 Concurs de idei reliefate prin proiecte/lucrări ştiinţifice elaborate de către studenţi;
13:00 ÷ 14:00 Masa de prânz;
14:00 ÷ 15:30 Exerciţii demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice; organizarea unor ateliere de
stimulare a creativităţii;
15:30 ÷ 17:00 Seminar de elaborare coordonată de soluţii în vederea valorificării superioară a
diverselor tipuri de deşeuri;
17:00 ÷ 18:00 Premierea participanţilor;
18:00 ÷ 19:00 Vizitarea centrului oraşului Oradea;
19:00 ÷ 19:30 Deplasarea participanţilor pe traseul Oradea - Băile Felix;
19:30 ÷ 23:00 Cina festivă în Băile Felix.

Sâmbătă, 21 octombrie 2017
07:30 ÷ 08:30 Micul dejun în Băile Felix;
08:30 ÷ 10:00 Secţiune de tip Knowledge Café centrată pe tematici referitoare la: atragerea de
fonduri europene în domeniul eficienţei energetice, sărăcia energetică, impactul deşeurilor
industriale și a tehnologiilor energetice asupra mediului înconjurător;
10:00 ÷ 13:00 Activităţi sportive şi de agrement – Băile Felix;
13:00 ÷ 13:30 Gustare din partea locului;
13:30 ÷ 18:00 Vizitarea unei centrale hidroelectrice şi organizarea unei excursii pe meleaguri
bihorene;
18:00 - Plecarea participanţilor.

Coordonator eveniment,
conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona – Director CCSISEO
Invitaţi speciali:
•Prof. univ. dr. Moisil Ioana
•Prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina
•Prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius
•Conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu
•Conf. univ. dr. ing. Dale Emil – Director
Agenţia de furnizare a energiei electrice,
Oradea

Coordonatori
Comitet de organizare studenţi:
•Crăciun Andrei – Preşedinte USO
•Cosma George – Preşedinte ASIO
•Herman Robert – Vicepreşedinte ASIO
•Vereş George – Director ASIO FIEMI

Comitet de organizare cadre didactice:

Comitet de organizare studenţi:

•prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu
•conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian
•conf. univ. dr. ing. Hora Cristina
•conf. univ. dr. ing. Zétényi Zsigmond
•şef. lucr. dr. ing. Barla Eva
•şef. lucr. dr. ing. Bendea Codruţa
•şef. lucr. dr. ing. Blaga Alin
•şef. lucr. dr. ing. Moldovan Ovidiu
•şef. lucr. dr. ing. Moldovan Vasile
•şef. lucr. dr. ec. Felea Adrian
•asis. drd. ing. Lolea Marius

•Ahmad Khalifeh
•Beschiu Valentin
•Blidar Andreea
•Cozma Horaţiu
•Păscui Marius
•Raţ Georgiana
•Şandro Cristian
•Tocai Dorina
•Vălean Maria
•Vereş Ralph
•Voina Mircea

Înscrieri cu proiecte-exponate-lucrări-prelegeri ale studenţilor în domeniul tematicilor abordate
în cadrul workshop-ului se pot face până la data de 31 iulie 2017 la adresa: simona@dzitac.ro
În data de 30 septembrie 2017 se vor comunica prin e-mail comunicările acceptate.
Nu se percep taxe în limita locurilor disponibile.
Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial - FIEMI
Centrul de creație științifică și inovare al studenților energeticieni orădeni - CCSISEO
http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo
Asociaţia studenţilor ingineri din Oradea - ASIO
Uniunea studenţilor din Oradea - USO

