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Zilele Carierei, online la Universitatea Politehnică 

Timișoara 

 

1. Zilele Carierei, online la Universitatea Politehnică Timișoara  

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul 

de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), 

organizează, în 28 – 29 octombrie 2020, cea de-a 

XVII-a ediție a celui mai important târg de carieră 

din vestul țării – Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților și 

absolvenților interesați să identifice oportunitățile 

oferite de companii: stagii de practică, internship-

uri, locuri de muncă part-time sau full-time. În 

aceeași măsură, acțiunea are ca scop întărirea 

parteneriatelor între mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

Evenimentul se va desfășura online, în zilele menționate, între orele 10:00-16:00, timp în 

care studenții pot accesa ofertele companiilor și pot interacționa cu reprezentanții 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile la: 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html. 

Totodată, în cadrul conferințelor organizate online, studenții pot intra în direct cu 

reprezentanții companiilor și pot aplica direct pentru ofertele de carieră în cadrul 

standurilor virtuale (butoanele aferente vor fi active doar pe durata 

evenimentului).   Detaliile legate de conferințe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul 

aceleași secțiuni: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-

2020.html.  Tot în cadrul Zilelor Carierei, în data de 29 octombrie 2020, ora 16:00, 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1586_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1586_ro.html
https://www.replicahd.ro/zilele-carierei-online-la-universitatea-politehnica-timisoara/
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.replicahd.ro/zilele-carierei-online-la-universitatea-politehnica-timisoara/
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Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Politehnica Timișoara va 

susține conferința cu tema „Start-Up Your Future”. 

La finalul fiecărei conferințe se va organiza câte o tombolă, premiul constând într-o 

tabletă. 

Detalii suplimentare se pot găsi și pe pagina de Facebook a evenimentului: 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/. 

2. Zilele Carierei, online la UPT  

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

(CCOC), organizează, în 28 – 29 octombrie 

2020, cea de-a XVII-a ediție a celui mai 

important târg de carieră din vestul țării – 

Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților și absolvenților interesați să identifice 

oportunitățile oferite de companii: stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time. În aceeași măsură, acțiunea are ca scop întărirea parteneriatelor între 

mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

Evenimentul se va desfășura online, în zilele menționate, între orele 10:00-16:00, timp în 

care studenții pot accesa ofertele companiilor și pot interacționa cu reprezentanții 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile la: 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html. 

Totodată, în cadrul conferințelor organizate online, studenții pot intra în direct cu 

reprezentanții companiilor și pot aplica direct pentru ofertele de carieră în cadrul 

standurilor virtuale (butoanele aferente vor fi active doar pe durata 

evenimentului).   Detaliile legate de conferințe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/
https://www.accentmedia.ro/2020/zilele-carierei-online-la-upt/
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.accentmedia.ro/2020/zilele-carierei-online-la-upt/
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aceleași secțiuni: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-

2020.html.  Tot în cadrul Zilelor Carierei, în data de 29 octombrie 2020, ora 16:00, 

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Politehnica Timișoara va 

susține conferința cu tema „Start-Up Your Future”. 

La finalul fiecărei conferințe se va organiza câte o tombolă, premiul constând într-o 

tabletă. 

Detalii suplimentare se pot găsi și pe pagina de Facebook a evenimentului: 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/. 

 

3. Zilele Carierei, online la UPT 
 

 

Universitatea Politehnica Timişoara, prin 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 

(CCOC), organizează, în 28 - 29 octombrie 

2020, cea de-a XVII-a ediție a celui mai 

important târg de carieră din vestul țării - 

Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților şi 

absolvenților interesați să identifice oportunitățile oferite de companii: stagii de practică, 

internship-uri, locuri de muncă part-time sau full-time. În aceeaşi măsură, acțiunea are ca 

scop întărirea parteneriatelor între mediul economic şi Universitatea Politehnica 

Timişoara. 

Evenimentul se va desfăşura online, în zilele menționate, între orele 10:00-16:00, timp în 

care studenții pot accesa ofertele companiilor şi pot interacționa cu reprezentanții 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile la: 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020..... 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/
https://www.amosnews.ro/zilele-carierei-online-la-upt-2020-10-26
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.amosnews.ro/zilele-carierei-online-la-upt-2020-10-26
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Totodată, în cadrul conferințelor organizate online, studenții pot intra în direct cu 

reprezentanții companiilor şi pot aplica direct pentru ofertele de carieră în cadrul 

standurilor virtuale (butoanele aferente vor fi active doar pe durata evenimentului). 

Detaliile legate de conferințe (tema, ziua şi ora) vor fi disponibile în cadrul aceleaşi 

secțiuni: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020..... 

Tot în cadrul Zilelor Carierei, în data de 29 octombrie 2020, ora 16:00, Societatea 

Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Politehnica Timişoara va susține 

conferința cu tema "Start-Up Your Future". 

La finalul fiecărei conferințe se va organiza câte o tombolă, premiul constând într-o 

tabletă. 

Detalii suplimentare se pot găsi şi pe pagina de Facebook a evenimentului: 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/. 

 

4. Zilele Carierei, online la Universitatea Politehnica 

 

Universitatea Politehnica organizează, în 28 și 29 

octombrie, o nouă ediție a celui mai important târg 

de carieră din vestul țării – Zilele Carierei. 

Evenimentul are loc online. Studenții pot accesa 

standurile virtuale. 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

(CCOC), organizează, în 28 – 29 octombrie, a XVII-a ediție de Zilele Carierei. Aceasta este 

dedicată studenților și absolvenților interesați de stagii de practică, internshipuri, locuri de 

muncă part-time sau full-time. 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/
https://stiridetimisoara.ro/zilele-carierei-online-la-universitatea-politehnica_18814.html
https://stiridetimisoara.ro/zilele-carierei-online-la-universitatea-politehnica_18814.html
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Acțiunea are drept ca scop și întărirea parteneriatelor între mediul economic și 

Universitatea Politehnica. Zilele Carierei se desfășoară online, între orele 10 și 16. Cei 

interesați pot accesa ofertele companiilor și pot interacționa cu reprezentanții acestora la 

standurile virtuale disponibile aici. 

Studenții pot intra în direct cu reprezentanții companiilor și își pot depune CV-urile pentru 

joburile disponibile, butoanele fiind active doar pe durata evenimentului. Detaliile legate 

de conferințe se găsesc aici. Tot la Zilele Carierei, în 29 octombrie, la ora 16, Societatea 

Antreprenorială Studențească de la UPT va susține conferința cu tema „Start-Up Your 

Future”. La finalul fiecărei conferințe se va organiza câte o tombolă, premiul constând într-

o tabletă.  

 

5. Zilele Carierei, online la UPT  

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, 

organizează, în 28 – 29 octombrie 2020, cea 

de-a XVII-a ediție a celui mai important târg 

de carieră din vestul țării – Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților și absolvenților interesați să identifice 

oportunitățile oferite de companii: stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time. 

                          

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
http://www.timis24.ro/zilele-carierei-online-la-upt/
http://www.timis24.ro/zilele-carierei-online-la-upt/
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6. Zilele Carierei, online la UPT 

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul 

de Consiliere și Orientare în Carieră, 

organizează, în 28 – 29 octombrie 2020, cea de-a 

XVII-a ediție a celui mai important târg de 

carieră din vestul țării – Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților și absolvenților interesați să identifice 

oportunitățile oferite de companii: stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time. În aceeași măsură, acțiunea are ca scop întărirea parteneriatelor între 

mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

Evenimentul se va desfășura online, în zilele menționate, între orele 10:00-16:00, timp în 

care studenții pot accesa ofertele companiilor și pot interacționa cu reprezentanții 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile 

la: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html. 

Totodată, în cadrul conferințelor organizate online, studenții pot intra în direct cu 

reprezentanții companiilor și pot aplica direct pentru ofertele de carieră în cadrul 

standurilor virtuale (butoanele aferente vor fi active doar pe durata evenimentului). 

Detaliile legate de conferințe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul aceleași 

secțiuni: 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html . 

Tot în cadrul Zilelor Carierei, în data de 29 octombrie 2020, ora 16:00, Societatea 

Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Politehnica Timișoara va susține 

conferința cu tema „Start-Up Your Future”. La finalul fiecărei conferințe se va organiza 

câte o tombolă, premiul constând într-o tabletă. 

Detalii suplimentare se pot găsi și pe pagina de Facebook a evenimentului: 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/ 

https://www.banatulazi.ro/zilele-carierei-online-la-upt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zilele-carierei-online-la-upt
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/
https://www.banatulazi.ro/zilele-carierei-online-la-upt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zilele-carierei-online-la-upt
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7. Zilele Carierei, online la UPT 
 

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin 

Centrul de Consiliere și Orientare în 

Carieră (CCOC), organizează, în 28 – 29 

octombrie 2020, cea de-a XVII-a ediție a 

celui mai important târg de carieră din 

vestul țării – Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților și absolvenților interesați să identifice 

oportunitățile oferite de companii: stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time. În aceeași măsură, acțiunea are ca scop întărirea parteneriatelor între 

mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

Evenimentul se va desfășura online, în zilele menționate, între orele 10:00-16:00, timp în 

care studenții pot accesa ofertele companiilor și pot interacționa cu reprezentanții 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile la: 

https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html. 

Totodată, în cadrul conferințelor organizate online, studenții pot intra în direct cu 

reprezentanții companiilor și pot aplica direct pentru ofertele de carieră în cadrul 

standurilor virtuale (butoanele aferente vor fi active doar pe durata 

evenimentului).   Detaliile legate de conferințe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul 

aceleași secțiuni: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-

2020.html.  Tot în cadrul Zilelor Carierei, în data de 29 octombrie 2020, ora 16:00, 

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Politehnica Timișoara va 

susține conferința cu tema „Start-Up Your Future”. 

La finalul fiecărei conferințe se va organiza câte o tombolă, premiul constând într-o 

tabletă. 

http://avizier.upt.ro/?p=6391
http://avizier.upt.ro/wp-content/uploads/2020/10/Zilele-Carierei-2020.jpg
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
http://avizier.upt.ro/?p=6391
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Detalii suplimentare se pot găsi și pe pagina de Facebook a evenimentului: 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/. 

 

8. Universitatea Politehnica Timișoara: Zilele Carierei vor fi online 

 

Universitatea Politehnica Timișoara, 

prin Centrul de Consiliere și Orientare în 

Carieră (CCOC), organizează, în 28 – 29 

octombrie 2020, cea de-a XVII-a ediție a 

celui mai important târg de carieră din 

vestul țării – Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenților și absolvenților interesați să identifice 

oportunitățile oferite de companii: stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time. În aceeași măsură, acțiunea are ca scop întărirea parteneriatelor între 

mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

Evenimentul se va desfășura online, între orele 10:00-16:00, timp în care studenții pot 

accesa ofertele companiilor și pot interacționa cu reprezentanții acestora prin intermediul 

standurilor virtuale disponibile la: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-

Carierei-2020.html. 

Totodată, în cadrul conferințelor organizate online, studenții pot intra în direct cu 

reprezentanții companiilor și pot aplica direct pentru ofertele de carieră în cadrul 

standurilor virtuale (butoanele aferente vor fi active doar pe durata evenimentului). 

Detaliile legate de conferințe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul aceleași 

secțiuni: https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html. Tot în 

cadrul Zilelor Carierei, în data de 29 octombrie 2020, ora 16:00, Societatea Antreprenorială 

Studențească din cadrul Universității Politehnica Timișoara va susține conferința cu tema 

„Start-Up Your Future”. 

La finalul fiecărei conferințe se va organiza câte o tombolă, premiul constând într-o 

tabletă. 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/
https://www.putereaapatra.ro/2020/10/26/universitatea-politehnica-timisoara-zilele-carierei-vor-fi-online/
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html.
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html.
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://www.putereaapatra.ro/2020/10/26/universitatea-politehnica-timisoara-zilele-carierei-vor-fi-online/

