
Proiecte, mobilități ERASMUS 

 

Studenţii noştri au beneficiat de stagii de practică în cadrul a două proiecte de tip POSDRU 

și au mai participat la evenimente satelit care s-au desfășurat în cadrul unor alte proiecte, astfel:  

 Proiectul: “O şansă în plus: Stagii de practică pentru studenţii de la facultăţile de 

energetică”, Codul proiectului: POSDRU/90/2.1/S/62528, Partener: Universitatea 

"Politehnica" din Timişoara, 2012-2013; studenții au desfășurat activităţi de practică 

desfăşurate la întreprinderea S.C. Hidroelectrica S.A., S.H. Oradea: Amenajarea Drăgan –

Iad (Baraj Drăgan, captări secundare, lac de acumulare Drăgan, CHE Remeţi, CHE 

Munteni, CHE Leşu), CHE Aştileu, CHE Tileagd, CHE Săcădat, CHE Fughiu, etc; 

activitatea celor mai eficienți și receptivi studenţi a fost premiată cu laptop-uri; 

 Proiectul: ”Succes prin stagii de practică-SSP”, cofinanţat de Fondul Social European şi 

bugetul naţional POSDRU, 07.05.2014 -  06.11.2015,  Fundaţia Agora Oradea; studenții au 

desfășurat practică la diverse instituții, firme din Oradea, activitatea lor fiind stimulată 

financiar; 

 “International Geothermal Days Romania”/ “International Summer School on Geothermal 

Energy“ în cadrul proiectului PC7 GROUND – MED, care a inclus International Workshop 

on “Ground Source Heat Pumps” și International Course on “Drilling, completion and 

testing of geothermal wells”, Băile Felix, 6-7.06.2012; 

 Masa rotundă “Interdisciplinaritatea și managementul cercetării – prezentarea rezultatelor 

obținute de căre doctoranzi” în proiectul “Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel 

european”, Băile Felix, 07.06.2012. 

De asemenea studenți de-ai noștri au beneficiat de mobilități ERASMUS la Universidad de 

Vigo (Spania), Universite d’Artois (Franţa), Nigde University (Turcia). Există semnate Acorduri 

Bilaterale pentru mobilităţi ale studenţilor de la ciclul de licenţă, studii aprofundate sau doctorale și 

cu Universita Degli Studi di Trento (Italia), Universita „La Sapienza” di Roma (Italia), Université 

Pierre et Marie Currie (Paris), Uniwersytet Rzeszowski (Polonia). 

Studenții au acces la biblioteca DIEn și a universității, precum și în cadrul laboratoarelor 

specializate unde au la îndemână întreaga bază materială necesară elaborării eventualelor proiecte 

propuse de aceștia.  
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