ŞCOALĂ DE VARĂ
16 – 22 iulie 2018,
Retezat & Remeţi

EDIŢIA a III-a

Detalii suplimentare la adresele:
simona@dzitac.ro & http://www.energetica-oradea.ro
Înscrieri până la data de 11.03.2018 la adresele de email:
cristi.sandro.v@gmail.com & duma.andrei97@gmail.com
CCSISEO / ASIO / USO

Din sumarul şcolii de vară:
•deplasarea participanţilor în vederea vizitării unor obiective exterioare: Barajul Cinciş, Amenajarea
hidroenergetică Râul Mare Retezat cu barajul Gura Apelor şi hidrocentralele Retezat, Clopotiva, Brazi,
Hidrocentrala Porţile de Fier I*, Barajul Drăgan, Barajul Leşu, CHE Remeţi, etc;
•organizarea unui workshop pe tema noilor tehnologii în dezvoltarea proiectelor tehnice industriale pe diverse
domenii;
•organizarea unei mese rotunde cu tema "Educatie - antreprenoriat - voluntariat";
•organizarea unei mese rotunde pe tematica prezentării atribuţiilor manageriale ale conducătorilor obiectivelor
vizitate;
•organizarea unui seminar privind structura şi funcţiunile unor agregate energo-tehnologice din cadrul obiectivelor
vizitate;
•organizarea unui concurs cu premii pentru verificarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în
inginerie dobândite în cadrul şcolii de vară.

Menţiuni:
•La evenimentele şcolii de vară vor fi invitaţi specialişti în domeniul tematicilor abordate;
•Studenţilor participanţi, de la programele de studii aferente DIEn, li se va recunoaşte perioada de practică;
•Programul şcolii de vară va îmbina utilul cu plăcutul, fiind completat cu vizite turistice la Cetatea Devei, Castelul
Huniazilor, Mănăstirea Prislop, Sarmizegetusa Regia, Cazanele Dunării, Statuia lui Decebal, Mănăstirea
Mraconia*, Biserica cu pictură pe pânză din Remeţi şi activităţi de agrement, cum ar fi: plimbări cu ambarcaţiuni,
diverse sporturi, dans, foc de tabără, drumeţii la Lacurile Bucura şi Zănoaga, etc.
*Dunărea şi Cazanele Dunării vor face parte din programul opţional stabilit la faţa locului în funcţie de vreme, etc
Coordonator eveniment:
Director CCSISEO,
Conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona
Invitaţi speciali:
• Prof. univ.dr. ing. Bălaş Valentina
• Prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius
• Conf. univ. dr. ing. Zétényi Zsigmond
• Şef lucr. dr. ing. Raţiu Mariana

Comitet de organizare cadre didactice:
• Conf. univ. dr. Burtă Olivia
• Conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian
• Şef lucr. dr. ing. Bunda Şerban

Comitet de organizare studenţi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosma George – Preşedinte ASIO
Magyar Raluca – Preşedinte USO
Şandro Cristian – Director adjunct CCSISEO
Beschiu Valentin
Blidar Andreea
Cheregi Adrian
Cîndea Cristian
Cozma Horaţiu
Duma Andrei
Dume Antonia
Forgaciu Edina
Lăcătuş Andrei
Lorincz Levente
Tocai Dorina
Vălean Maria

Universitatea din Oradea - UO
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial - FIEMI
Departamentul de Inginerie Energetică - DIEn
Centrul de creație științifică și inovare al studenților energeticieni orădeni - CCSISEO
Asociaţia studenţilor ingineri din Oradea - ASIO
Uniunea studenţilor din Oradea - USO

Programul orientativ al şcolii de vară:
Luni, 16 iulie 2018:
6:00
Întâlnirea participanţilor la şcoala de vară în faţa Universităţii din Oradea;
6:00 ÷ 6:30 Comunicarea şi rezolvarea unor probleme de tip organizatoric;
6:30 ÷ 10:15 Deplasarea pe traseul Oradea – Deva;
10:15 ÷ 11:15 Vizitarea Cetăţii Deva;
11:15 ÷ 11:45 Deplasarea pe traseul Deva – Hunedoara;
11:45 ÷ 13:00 Vizitarea Castelului Huniazilor;
13:00 ÷ 13:30 Deplasarea pe traseul Hunedoara – Cinciş;
13:30 ÷ 15:30 Program de voie pe barajul Cinciş: masa de prânz, plimbări cu ambarcaţiuni, etc;
15:30 ÷ 17:00 Deplasarea pe traseul Cinciş către şi cu vizitarea Mănăstirii Prislop;
17:00 ÷ 18:00 Deplasarea pe traseul Mănăstirea Prislop – Haţeg şi aprovizionări din Haţeg;
18:00 ÷ 19:00 Deplasarea pe traseul Haţeg – Clopotiva şi cazarea participanţilor la Cabana Cerbul Retezat & Cabana
Ursul Retezat ;
19:00 ÷ ........ Cină şi program de voie.
Marţi & Miercuri, 17 & 18 iulie 2018:
Programul celor 2 zile va fi în funcţie de vreme, în detaliu fiind stabilit la faţa locului:
• Organizarea unei mese rotunde cu tema "Educaţie - antreprenoriat - voluntariat";
• Organizarea unui workshop pe tema noilor tehnologii în dezvoltarea proiectelor tehnice industriale;
• Vizitarea amenajării hidroenergetice Râul Mare Retezat cu barajul Gura Apelor;
• Drumeţii la Lacurile Bucura şi Zănoaga;
• Vizită la Hidrocentrala Porţile de Fier I, Cazanele Dunării, Statuia lui Decebal, Mănăstirea Mraconia;
• Alte activităţi: sportive, foc de tabără, cântece, dansuri, bălăceală în piscină/râu; alte forme de relaxare.
Joi, 19 iulie 2018:
.......... ÷ 12:00 Program de voie;
12:00 ÷ 13:00 Deplasarea din zona Clopotiva către şi cu vizitarea vestigiilor Sarmizegetusa Regia;
13:00 ÷ 15:00 Deplasarea pe traseul Sarmizegetusa – Bretea; Vizitarea centralei hidroelectrice de la Bretea;
15:00 ÷ 19:00 Deplasarea pe traseul Bretea – Remeţi & Cazare la Pensiunea Andreea;
19:00 ÷ ........ Cină şi program de voie.
Vineri, 20 iulie 2018:
9:00 ÷ 10:00 Micul dejun;
10:00 ÷ 13:00 Vizitarea CHE Remeţi şi a Barajului Leşu;
13:00 ÷ 14:00 Masa de prânz;
14:00 ÷ 18:00 Program de relaxare;
18:00 ÷ 19:00 Organizarea unei mese rotunde pe tematica prezentării atribuţiilor manageriale ale conducătorilor
obiectivelor vizitate;
19:00 ÷ ........ Cină şi program de voie.
Sâmbătă, 21 iulie 2018:
9:00 ÷ 10:00 Micul dejun;
10:00 ÷ 11:00 Organizarea unui seminar privind structura şi funcţiunile unor agregate energo-tehnologice din cadrul
obiectivelor vizitate;
11:00 ÷ 13:00 / 14:00 ÷ 18:00 Program de relaxare, inclusiv vizite/drumeţii la obiective turistice din zona Remeţi;
18:00 ÷ 19:00 Organizarea unui concurs cu premii pentru verificarea competenţelor tehnice şi manageriale ale
studenţilor în inginerie dobândite în cadrul şcolii de vară; premierea participanţilor;
13:00 ÷ 14:00 / 19:00 ÷ ........ Masa de prânz / Cină şi program de voie, foc de tabără.
Duminică, 22 iulie 2018:
9:00 ÷ 10:00 Micul dejun;
10:00 ÷ 13:00 Program de relaxare;
13:00 ÷ 14:00 Masa de prânz;
14:00 ÷ 16:00 Plecarea participanţilor cu vizitarea Barajului Drăgan şi cu drumeţie de-a lungul barajului.

