
 

Excursii de studii, vizite de lucru, activități sportive, alte evenimente 

 

În perioadele de practică studenţească cadre didactice din cadrul DIEn au organizat aşa-

numitele excursii de studii.  

Scopul acestor excursii de studii îl constituie efectuarea practicii de studiu pentru studenţii din anii 

II, III, IV ai facultăţii noastre.  

Obiective: Însuşirea unor probleme prezentate la cursuri prin vizualizarea, observarea şi dezbaterea 

în cadrul unor instituţii specializate a câtorva tehnologii, procese, instalaţii sau echipamente 

specifice. Pe toată durata de desfăşurare a excursiei se încearcă lămurirea întrebărilor din domeniul 

energetic puse de către studenţi personalului din exploatarea instalaţiilor vizitate, se organizează 

competiţii sportive, precum şi vizitarea tuturor obiectivelor turistice din calea traseului excursiei, 

adică se încearcă o îmbinare a utilului cu plăcutul, ceea ce a făcut renumită această excursie de-a 

lungul anilor.  

Dintre obiectivele energetice vizitate amintim: Centrala nucleară Cernavodă, CTE Mintia, 

Întreprinderea Electromotor Timişoara, S.C. Luxten - AEM S.A. Timişoara, Uzina de hidroagregate 

UCMR Reşiţa, Uzina Electroputere Craiova, Barajul şi centrala hidroelectrică Bicaz, CTE cu 

turbine cu gaz Iernut, Barajul şi lacul de acumulare Siriu, Electromureş Târgu Mureş, parcul 

fotovoltaic din Sebiș din județul Arad, CHE din judeţul Bihor, etc. 

Dintre obiectivele turistice vizitate amintim: Cetatea Devei, Castelul Corvineştilor, Mănăstirea 

Prislop, Rezervaţia de zimbrii de la Haţeg, Situl arheologic Ulpia Traiana Sarmisegetuza, Lacul 

Cinciş, Monumentele de la Adamclisi, Cetăţile antice Tomis şi Histria, Cheile Bicazului, 

Mănăstirea Agapia, Cetatea Neamţului, Staţiunea Borsec, Slănic Moldova, Complexul de agrement 

Valea Mureşului, Poiana Braşov, Sinaia, Predeal, Tulcea, Lacul Sfânta Ana, staţiunile de pe 

litoralul românesc, precum şi marile oraşe de pe traseul excursiei. 

 Pe lângă excursiile de studii, studenții noștri mai beneficiază de frecvente vizite de lucru de 

câte o zi pe parcursul anului universitar la diverse firme în domeniul energetic din județul Bihor, 

pentru lămurirea problematicilor studiate în cadrul cursurilor de specialitate. 

Periodic se organizează activități sportive și de agrement pentru studenți la care iau parte 

și cadre didactice din cadrul DIEn; la acestea se mai adaugă și alte evenimente de tip banchete, 

Curs festiv, Balul Bobocilor, întâlniri de 10 ani ale absolvenților, evenimente caritabile, etc.  
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