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Evenimentele organizate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

cu ocazia serbării celor 50 de ani de excelenţă academică 
 

1. Workshop “Logistic Hubb - Junior” / 28.03.2019 / Sala de lectură a Bibliotecii Universităţii din 

Piteşti 

- Seminar de prezentare a oportunităților de dezvoltare personală și profesională oferite de 

domeniile Logistică și Supply Chain Management. 

- Program: 13.30 – 17.30 / Prezentări susținute de profesioniști cu o expriență de cel puțin 20 

de ani în domeniile logistică, producție, transport, supply chain management, IT&C, 

consultanță (ARILOG, Renault Service România, LEONI, Martur, GOLDPLAST). 
 

2. Workshop „Un prim pas în inginerie” / 05.04.2019 / Centrul de cercetare „Ingineria Automobilului” 

- Inițierea unui dialog eficient și durabil între reprezentanți ai învățământului preuniversitar și 

ai învățământului universitar. 

- Program 12.00 – 17,30:  

- "Educatia. Quo-Vadis?" / participă cadre didactice din FMT şi din liceele din Argeş (cu 

precădere din liceele tehnologice). 

- Sesiune de comunicări ştiinţifice / participanti: echipe de elevi şi profesori din licee 

- Vizita centrelor de cercetare CCIA şi CRC&D-Auto 
 

3. „Ziua porţilor deschise” / 12.04.2019 / Facultatea de Mecanică și Tehnologie, corpul A 

- Evenimentul prilejuieşte elevilor din învăţământul preuniversitar să obţină informaţii despre 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, despre activităţile didactice, admiterea 2019, 

introducere în viaţa de student, oportunităţi de carieră, mobilităţi studenteşti internaţionale etc. 

- Program: 8.00-16.00:  

- Participă elevi şi profesori din învăţământul preuniversitar 

 

4. Workshop „Proiectare asistată de calculator. 3D Printing”/ 12.04.2019/ 

- Acest atelier este organizat de către Renault Technologie Roumanie pentru studenții Facultății 

de Mecanică și Tehnologie 

- Program: 9.00-14.00:  

 

5. Finala Challenge Kart Low Cost 2019/ 11.05.2019/ 

- Dezvoltare competențe și abilități specific managementului de proiect. 

- Participă studenţi AR III şi ITT III 
 

6. „Arena opiniilor” / 17.05.2019 / FMT  

- Finala clubului de dezbateri academice studențești. 

- Urmăreşte dezvoltarea abilităților de comunicare profesională, dezvoltarea gândirii critice, a 

argumentației logice și a toleranței față de alte opinii 

- Participă studenţi AR IV şi ITT IV 
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7. „Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti” / 18.05.2019 / Laboratoare ale Facultăţii de 

Mecanică şi Tehnologie 

- Sesiunea de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităţilor ştiinţifice 

studenţeşti. Participă  studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie 

ce vor susţine lucrări ştiinţifice studenţeşti, dar pot fi invitaţi şi reprezentanţii mediului 

industrial interesaţi, virtual angajatori ai studenţilor. Aceştia pot face parte din comisie sau/şi 

pot acorda premii speciale studenţilor  care  realizează  lucrări  de  un  interes  deosebit. 

- Program: 

o 09.00 - 13.30  Comunicări pe Secțiuni 

o 13.30 - 14.00  Festivitatea de premiere 

  

7. „Salonul Student-Auto” / 17, 18, 19.05.2019 / Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

- În cadrul acestui eveniment, studenții Facultății de Mecanică și Tehnologie vor expune 

realizările lor în domeniul Ingineriei Autovehiculelor (autoturisme modificate/adaptate, 

machete diverse). 

- Program zilnic: 09.00 - 18.00 

 

7. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Innovative Manufacturing Engineering & Energy - 

IManEE 2019” / 22-24.05.2019 / Sala de festivităţi a UPIT şi săli de curs ale Facultăţii de Mecanică şi 

Tehnologie 

- Prezentare de studii şi cercetări recente (inovatoare) din domeniul fabricaţiei. Participă cadre 

didactice, cercetători şi doctoranzi de la universităţi şi institute de cercetare din ţară şi din 

străinătate. Conferinţa este le cea de-a 23-a ediţie, fiind organizată pentru prima dată în UPIT.  
 

 Program preliminar 
WEDNESDAY. 22 MAY 

TIME ACTIVITY VENUE 

18.00 – 21.00 
Arrival and registration of participants 

Secretariat 
Welcome Cocktail 

Central building 
First floor 

THURSDAY. 23 MAY 

TIME ACTIVITY VENUE 

08.00 – 9.00 
Arrival and registration of participants 

Secretariat 
Central building 

First floor 

09.00 – 09.45 Opening Festivity and Welcome Speech Festivities hall 

09.45 – 11.15 
Plenary Session.  

Keynote Speakers I 
Festivities hall 

11.15 – 11.45 Photo session & Coffee Break 

11.45 – 13.15 
Plenary Session.  

Keynote Speakers II 
Festivities hall 

13.15 – 14.30 Lunch Break 

14.30 – 16.30 
Paper presentations in Sections  

Workshops 
Central building, 
I and T buildings 

Coffee Break 

17.00 – 19.00 Paper presentations in Sections  
Central building, 
I and T buildings 

20.30 Gala Dinner 
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FRIDAY. 24 MAY 

TIME ACTIVITY VENUE 

8.30 – 10.30 Paper presentations in Sections  
Central building, 
I and T buildings 

10.30 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 12.00 
Final Discussions and Conclusions 

Award Ceremony 
Festivities hall 

12.00 – 13.00 Lunch Break 

13.00 – 17.00 
Visit to the DACIA factory (Mioveni) / 30 persons or 

Visit to the Golesti Museum 
By choice and  

prior registration 

 

8. Evenimentul jubiliar „FMT – 50 de ani de excelenţă academică” / 05.06.2019 / Aula Universității 

din Pitești 

- Marcarea festivă a celor 50 de ani de învăţământ tehnic superior în Piteşti, prin reunirea 

persoanelor care şi-au adus contribuţia la continua dezvoltare a facultăţii (parteneri din ţară şi 

străinătate ai facultăţii noastre, precum şi foşti absolvenţi).  

- Program preliminar 

o 08.30 – 10.00: Primirea invitaţilor (decani ai facultăţilor similare din ţară şi 

străinătate, autorităţi locale, reprezentanţi ai firmelor industriale partenere) 

o 10.00 – 13.00: Eveniment jubiliar: FMT trecut – prezent – viitor; intervenţii ale 

invitaţiilor 

o 13.00: Masa festivă 

 

9. Consorţiul Facultăţilor de Inginerie Mecanică şi Industrială / 05.06.2019 / Sala de lectură a 

Bibliotecii UPIT 

- Descriere succintă: reuniunea bianuală a decanilor (reprezentanţilor) facultăţilor de inginerie 

mecanică şi inginerie industrială din ţară.  

- Program preliminar: 

o 15.00 – 17.00 Sedinţa de lucru a Consorţiului. 

 

9. Școala de vară pentru elevii mediului pre-universitar / 05, 06.07.2019 / Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie, corpul A 

- Descriere succintă: acțiunea aceasta vizează realizarea unei incursiuni în lumea ingineriei 

(prezentări și demonstrații practice).  

- Program zilnic: 09.00 – 15.00 

 

 


