
   
Centrul de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ   

PROGRAM    
"Zilele Carierei în UTC-N", 23 - 27 aprilie 2018, Cluj-Napoca   

   

23 aprilie 2018   24 aprilie 2018   25 aprilie 2018   26 aprilie 2018   27 aprilie 2018   
Luni   Marți   Miercuri   Joi   Vineri   

       

   

09.00 – 14.00   
Expoziţie tehnică - firme   
Bariţiu nr.26-28     
(32 firme)   

09.00 – 14.00   
Expoziţie tehnică - firme   
B-dul Muncii  nr.103-105    
(21 firme)   

08.00 -17.00   
Sesiunea științifică națională 

pentru studenți și elevi „O 

CARIERĂ ÎN  
INGINERIE”, Ediția a IV- a, B-dul 

Muncii  nr.103-105,  
Facultatea de Construcții de   
Mașini    
   
 Concursuri pe teme 
inginerești între echipe formate din câte 
trei elevi de liceu   

 Sesiune de comunicări   
științifice ale studenților și elevilor   

Masă rotundă pentru cadre didactice: 

„Ingineria secolului XXI – repere 

vocaționale”   

 Consiliere vocațională  
pentru elevii de liceu   

10.00 – 12.00 Workshop:   
„Cum să îți orientezi energia 

pentru a obține ceea ce îți 

dorești”   
Dr.psih. Irina Cohut   
C. Daicoviciu nr.15, sala E21    

10.00 -12.00   
Vizită la firma  EMERSON   
Parcul Ind. TETAROM II,    
Str. Emerson nr.4   
(max. 30 studenţi)   

10.00 – 13.00   
Interviu de proba  

(Simulare de 
interviu, cu 
reprezentanţii 

firmelor 
participante) Bariţiu 

nr.26-28    
(20 firme)   

   
10.00 – 12.00   Vizită 

la firma   
KUERYO STEEL    
B-dul Muncii nr. 16, 
intrare din str.   

Fabricii de Zahăr    
(max. 30 studenţi)   

   
10.00 – 13.00   Interviu 

de proba   
(Simulare de interviu, cu 
reprezentanţii firmelor 
participante)   
B-dul Muncii nr.103-105   
(14 firme)   

 11.00 -13.00   
Vizită la firma  ENERGOBIT 

Parcul Ind. TETAROM I,  str.  
Tǎietura Turcului nr.47/11    
(max. 25 studenţi)   

   

           

14.00 – 15.00 Masǎ rotundǎ ȋntre angajatori 

și cadre didactice    
Tema: ”Corelarea ofertei educaționale cu cererea 
pieței muncii din România” str. Memorandumului 
nr.28, Sala 219   

14.00 – 15.00 Masǎ rotundǎ 
ȋntre angajatori și cadre 
didactice    
Tema: ”Corelarea ofertei 
educaționale cu cererea pieței 
muncii din   

România”   
B-dul Muncii, sala Emerson   

   

   
      

Informaţii și ȋnscrieri la activitǎţi:  Centrul de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ, UTC-N,  office.ococ@ococ.utcluj.ro, tel: 0264-401393, 0264-401394  web: 

https://www.utcluj.ro/ococ/    Facebook: Consiliere Universitatea Tehnica   
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