OBIECTIVE ALE CCSISEO
Obiective generale:
 Participarea la proiectele de cercetare ştiinţifică şi aplicativă iniţiate de DIEn prin intermediul
Centrului de Cercetare “Managementul proceselor energetice” sau ale altor facultăţi, agenţi
economici parteneri, etc;
 Întâlniri cu agenţi economici în vederea identificării de parteneriate care să susţină activităţile
de cercetare ale centrului atât cu suport tehnic, cât şi financiar;
 Accesarea de fonduri alocate de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, culturalartistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe;
 Stabilirea de noi parteneriate şi activităţi comune cu alte centre de cercetare, asociații, cercuri
studenţeşti din cadrul Universităţii din Oradea sau alte instituţii de învăţământ din ţară sau
străinătate;
 Implicarea în număr cât mai mare a studenților în activitățile derulate în cadrul CCSISEO,
participarea acestora la manifestări științifice și evenimente asociate organizate de către alte
centre universitare, precum și încurajarea acestora de a participa la mobilitățile de tip Erasmus
Plus și la internshipurile organizate de firmele de profil, etc;
 Accesarea unor burse de performanţă, respectiv a unor burse de performanţe ocazionale de
către cei mai implicaţi studenţi în activităţile extracuriculare.
Obiective punctuale:
 Organizarea următoarelor manifestări științifice și evenimente asociate:
 Simpozionul Energie – Resurse – Mediu Al Studenţilor Orădeni, SERMStudo;
 Workshop-ul ”Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”;
 Cupa Tesla;
 Şcoala de vară ”Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie” cu evenimentele conexe:
 Concurs de proiecte tehnice practice în cadrul cercurilor studenţeşti;
 Excursie tematică pe tema ”Cunoaşterea structurii şi managementului
centralelor electrice”;
 Workshop-ul ”Poluarea electromagnetică. Identificare şi combatere”.
 Participarea în calitate de coorganizator al Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în
Agora Cercurilor Studențești”, BACStud;
 Organizarea unor vizite de lucru în cadrul cercurilor studențești, a unei excursii de studii,
precum și a altor evenimente: competiții sportive, Balul bobocilor, curs festiv, întâlniri ale
absolvenților.
 Campanii de îmbunătățire a vizibilității CCSISEO, de promovare a activităților CCSISEO și
atragerea de noi parteneri în vederea unor colaborări cât mai eficiente;
 Mediatizarea unor Povești de succes (pe baza unor interviuri) ale absolvenților noștri.
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