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UniHack - hackathon internațional pentru elevi și 
studenți 

 

1. UniHack – hackathon internațional pentru elevi și studenți 

 

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de 

Automatică și Calculatoare) și Banat IT 

organizează o a doua ediție a hackathon-

ului internațional UniHack, ce va avea loc în 

perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

UniHack este o competiție dedicată atât 

studenților, cât și elevilor de liceu, pasionați 

de IT, care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare și învățare într-un timp scurt. 

Participanții vor fi grupați în echipe de maxim 5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore 

pentru a concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme civice, sub 

îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare efectivă, organizatorii pregătesc numeroase activități, 

challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de 

traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic 

sau antreprenorial. 

Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! În funcție de temă și 

tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai multe dintre track-

urile următoare: Best Mobile App, Best Web App, Digital Education și Safe Urban Mobility. 

Premiile track-urilor vor fi oferite de către sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel 

mare, în valoare de 2000 euro. 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1587_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1587_ro.html
https://www.banatulazi.ro/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
https://www.banatulazi.ro/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
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După o ediție anterioară de succes, anul acesta sunt așteptați din nou participanți dornici 

să-și arate atât cunoștințele în domeniul IT, cât și rapiditatea cu care găsesc soluții 

ingenioase la probleme de actualitate, din confortul casei lor. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare, al 

Universității Politehnica Timișoara, Ambasadei Franței din România, Institutului Francez 

din România și al sponsorilor: Atos, Continental Automotive, Visma și Here Technologies. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu , unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. 

 

2.  UniHack – hackathon internațional pentru elevi și studenți  

 

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de 

Automatică și Calculatoare) și Banat IT 

organizează o a doua ediție a hackathon-ului 

internațional UniHack, ce va avea loc în 

perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât și elevilor de liceu, pasionați de IT, 

care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare și învățare într-un timp scurt. Participanții 

vor fi grupați în echipe de maxim 5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a 

concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme civice, sub 

îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare efectivă, organizatorii pregătesc numeroase activități, 

challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de 

traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic 

sau antreprenorial. 

https://unihack.eu/
https://www.replicahd.ro/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
https://www.replicahd.ro/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
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Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! În funcție de temă și 

tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai multe dintre track-

urile următoare: Best Mobile App, Best Web App, Digital Education și Safe Urban Mobility. 

Premiile track-urilor vor fi oferite de către sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel 

mare, în valoare de 2000 euro. 

După o ediție anterioară de succes, anul acesta sunt așteptați din nou participanți dornici 

să-și arate atât cunoștințele în domeniul IT, cât și rapiditatea cu care găsesc soluții 

ingenioase la probleme de actualitate, din confortul casei lor. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare, al 

Universității Politehnica Timișoara, Ambasadei Franței din România, Institutului Francez 

din România și al sponsorilor: Atos, Continental Automotive, Visma și Here Technologies. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. 

3. Hackathon internațional pentru elevi și studenți, la UPT. Marele premiu 
-2.000 de euro 

 

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de 

Automatică și Calculatoare) din cadrul 

Universității Politehnica Timișoara și Banat 

IT organizează o a doua ediție a hackathon-

ului internațional UniHack, ce va avea loc în 

perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

 

 

 

https://unihack.eu/
https://www.ziar.com/news=13165666
https://www.ziar.com/news=13165666
https://www.ziar.com/news=13165666
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4. UniHack – Hackathon internațional pentru studenți 

 

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea 

de Automatică și Calculatoare) și Banat IT 

anunță o a doua ediție a hackathon-ului 

internațional UniHack, ce va avea loc în 

perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât elevilor de liceu,  pasionați de IT, 

care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare și învățare într-un timp scurt. Participanții 

vor fi grupați în echipe de maxim 5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a 

concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme civice, sub 

îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare efectivă, pregătim alături de partenerii noștri numeroase 

activități, challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute 

de traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes 

civic sau antreprenoriat. 

Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! În funcție de temă și 

tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai multe dintre track-

urile următoare: Best Mobile App, Best Web App, Digital Education și Safe Urban Mobility. 

Premiile track-urilor vor fi oferite de către sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel 

mare, în valoare de 2000 euro. 

După o ediție anterioară de succes, anul acesta așteptăm din nou participanți dornici să-și 

arate cunoștințele în domeniul IT și rapiditatea cu care găsesc soluții ingenioase la 

probleme de actualitate, din confortul casei lor. 

Acest eveniment este organizat cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare, al 

Universității Politehnica din Timișoara, Ambasadei Franței din România, Institutului 

https://mesageruldecovasna.ro/unihack-hackathon-international-pentru-studenti/
https://mesageruldecovasna.ro/unihack-hackathon-international-pentru-studenti/
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Francez din România și al sponsorilor: Atos, Continental Automotive, Visma și Here 

Technologies. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. 

 

5.  În noiembrie se organizează a doua ediție a UniHack. Cine poate 
participa 

 

Cei mai talentați studenți sau elevi din 

domeniul IT își pot dovedi din nou talentele 

la a doua ediție a hackathon-ului 

internațional UniHack, programat în luna 

noiembrie, organziat de Liga AC din cadrul UPT. Evenimentul se va organiza doar online, 

astfel că nu există riscul ca din cauza unor eventuale noi restricții impuse, să se anuleze. 

Competiția este destinată studenților, dar și elevilor de liceu pasionați de IT. și e 

programată în perioada 20-22 noiembrie. Ei se pot grupa în echipe de maximum cinci 

elevi, care vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a concepe și implementa soluții software 

și hardware pentru probleme civice. Echipele vor acționa sub îndrumarea unor mentori 

experimentați, dar și alături de reprezentanți ai companiilor partenere. Dar evenimentul 

nu va fi doar despre competiția de programare, ci și despre challenge-uri, conferințe și 

workshop-uri susținute de traineri și speakeri internaționali. 

Firește, cele mai bune proiecte vor fi premiate. În funcție de temă și tehnologiile folosite, 

munca echipelor va fi încadrată în următoarele categorii: Best Mobile App, Best Web App, 

Digital Education și Safe Urban Mobility. Pentru categorii, premiile vor fi oferite de 

sponsori, iar premiul cel mare, de 2000 de lei, e oferit de organizatori. Organizatorii 

așteaptă tinerii dornici să se înscrie, după ce anul trecut, evenimentul a fost un succes.  

 

https://unihack.eu/
http://timisplus.ro/?p=56193
http://timisplus.ro/?p=56193
http://timisplus.ro/?p=56193
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6. Maraton internațional adresat tinerilor IT-iști pentru implementarea 

soluțiilor civice digitale 

 

Liga studenților Facultății de Automatică și 

Calculatoare și Banat IT anunță o a doua ediție a 

hackathonului internațional UniHack, care va avea 

loc în perioada 20-22 noiembrie 2020, online. 

Timp de 48 de ore, tinerii pasionați de IT sunt 

invitați să codeze și să programeze cele mai bune alternative pentru mai multe probleme 

civice ce țin de mediu, educație sau dezvoltare urbană. 

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât și elevilor de liceu. În 48 de ore, 

echipe de cel mult 5 tineri sunt invitați să conceapă soluții software sau hardware pentru 

probleme civice, sub îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților 

companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare, organizatorii le pregătesc participanților provocări, sesiuni 

de conferințe și workshopuri susținute de traineri și speakeri internaționali în domeniul 

antreprenoriatului. Cele mai bune proiecte și idei vor fi premiate de sponsori și 

organizatori, care au pregătit patru nominalizări: Best Mobile App, Best Web App, Digital 

Education și Safe Urban Mobility. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. UniHack așteaptă peste 200 de participanți internaționali la ediția din acest an. 

Detalii actualizate găsiți și pe pagina evenimentului.  

 

 

 

 

https://expressdebanat.ro/maraton-international-adresat-tinerilor-it-isti-pentru-implementarea-solutiilor-civice/
https://expressdebanat.ro/maraton-international-adresat-tinerilor-it-isti-pentru-implementarea-solutiilor-civice/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funihack.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0HB-2x68HMscHhqH3QCGJg7iH9r4rPjDSvAzETtv0g-5YO39ROsr6eT88&h=AT3-vPcMO0DLX88DohDIL2gXTXScKFNUIbaHwIP6EqocJlZmuybzmZocNyyR_qioZbxfyLjdSTrC4gI-deEmtZPv68NGngfooSBMIpmG1Ktp5skkgKrviGXW-Bw90P_UodXkkw
https://www.facebook.com/events/383566979676625/
https://expressdebanat.ro/maraton-international-adresat-tinerilor-it-isti-pentru-implementarea-solutiilor-civice/
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7.  UniHack – hackathon internațional pentru elevi și studenți 

 

Liga AC (Liga Studenților din 

Facultatea de Automatică și 

Calculatoare) și Banat IT organizează 

o a doua ediție a hackathon-ului 

internațional UniHack, ce va avea loc 

în perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât și elevilor de liceu, pasionați de IT, 

care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare și învățare într-un timp scurt. Participanții 

vor fi grupați în echipe de maxim 5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a 

concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme civice, sub 

îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare efectivă, organizatorii pregătesc numeroase activități, 

challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de 

traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic 

sau antreprenorial. 

Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! În funcție de temă și 

tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai multe dintre track-

urile următoare: Best Mobile App, Best Web App, Digital Education și Safe Urban Mobility. 

Premiile track-urilor vor fi oferite de către sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel 

mare, în valoare de 2000 euro. 

După o ediție anterioară de succes, anul acesta sunt așteptați din nou participanți dornici 

să-și arate atât cunoștințele în domeniul IT, cât și rapiditatea cu care găsesc soluții 

ingenioase la probleme de actualitate, din confortul casei lor. 

https://oficialmedia.com/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
https://oficialmedia.com/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
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Evenimentul este organizat cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare, al 

Universității Politehnica Timișoara, Ambasadei Franței din România, Institutului Francez 

din România și al sponsorilor: Atos, Continental Automotive, Visma și Here Technologies. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. 

 

8. UniHack este un hackathon internațional ce se va desfășura în perioada 20-

22 noiembrie, în mediul online. 

 

Concursul este dedicat 

studenților și elevilor de 

liceu, reprezentând o 

oportunitate educațională 

excelentă pentru aceștia. Ei 

vor avea ocazia să își testeze 

și îmbunătățească abilitățile de programare, sub îndrumarea mentorilor experimentați 

care le vor sta la dispoziție. Grupați în echipe de maxim 5 persoane, participanții vor avea 

la dispoziție 48 de ore pentru a concepe și implementa soluții software sau hardware 

pentru probleme civice. Cele mai bune proiecte pot câștiga premiile oferite de sponsori sau 

premiul cel mare, în valoare de 2000 euro. 

Pe lângă partea de programare efectivă, se vor desfășura numeroase activități precum 

challenge-uri și alte surprize sau sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de traineri 

și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic sau 

antreprenoriat. 

https://unihack.eu/
http://www.cs.ubbcluj.ro/unihack-2020-hackathon-international-pentru-studenti/
http://www.cs.ubbcluj.ro/unihack-2020-hackathon-international-pentru-studenti/
http://www.cs.ubbcluj.ro/unihack-2020-hackathon-international-pentru-studenti/
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Acest eveniment este organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatică 

și Calculatoare), cu suportul Universității Politehnica Timișoara, Ambassade de France en 

Roumanie, Institut Français de Roumanie și mulți alți sponsori și parteneri. 

Înscrierile se pot face pe https://unihack.eu, unde sunt disponibile și mai multe informații 

despre eveniment. Nu există taxă de participare. 

 

9.  Hackathon international pentru elevi si studenti, la UPT. Marele 

premiu -2.000 de euro 

  

Liga AC (Liga Studentilor din Facultatea 

de Automatica si Calculatoare) din cadrul 

Universitatii Politehnica Timisoara si 

Banat IT organizeaza o a doua editie a 

hackathon-ului international UniHack, ce 

va avea loc in perioada 20 - 22 noiembrie 

2020, online. 

UniHack este o competitie dedicata atat studentilor, cat si elevilor de liceu, pasionati de IT, 

care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare si invatare intr-un timp scurt. 

 

10.  Hackathon internațional pentru elevi și studenți, la UPT. Marele 
premiu -2.000 de euro 

 

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de 

Automatică și Calculatoare) din cadrul 

Universității Politehnica Timișoara și Banat IT 

organizează o a doua ediție a hackathon-ului 

http://ligaac.ro/
https://unihack.eu/
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti-la-upt-marele-premiu-2-000-de-euro-8283792
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti-la-upt-marele-premiu-2-000-de-euro-8283792
http://www.ziuadevest.ro/hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti-la-upt-marele-premiu-2-000-de-euro/
http://www.ziuadevest.ro/hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti-la-upt-marele-premiu-2-000-de-euro/
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti-la-upt-marele-premiu-2-000-de-euro-8283792
http://www.ziuadevest.ro/hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti-la-upt-marele-premiu-2-000-de-euro/
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internațional UniHack, ce va avea loc în perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât și elevilor de liceu, pasionați de IT, 

care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare și învățare într-un timp scurt. Participanții 

vor fi grupați în echipe de maxim 5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a 

concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme civice, sub 

îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare efectivă, organizatorii pregătesc numeroase activități, 

challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de 

traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic 

sau antreprenorial. 

Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! 

În funcție de temă și tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai 

multe dintre track-urile următoare: Best Mobile App, Best Web App, Digital Education și 

Safe Urban Mobility. 

Premiile track-urilor vor fi oferite de către sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel 

mare, în valoare de 2000 euro. 

După o ediție anterioară de succes, anul acesta sunt așteptați din nou participanți dornici 

să-și arate atât cunoștințele în domeniul IT, cât și rapiditatea cu care găsesc soluții 

ingenioase la probleme de actualitate, din confortul casei lor. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare, al 

Universității Politehnica Timișoara, Ambasadei Franței din România, Institutului Francez 

din România și al sponsorilor: Atos, Continental Automotive, Visma și Here Technologies -

a explicat Lucian Ronkov. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. 

https://unihack.eu/
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11. UniHack – hackathon internațional pentru elevi și studenți 

 

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de 

Automatică și Calculatoare) și Banat IT 

organizează o a doua ediție a hackathon-

ului internațional UniHack, ce va avea loc 

în perioada 20 – 22 noiembrie 2020, online. 

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât și elevilor de liceu, pasionați de IT, 

care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare și învățare într-un timp scurt. Participanții 

vor fi grupați în echipe de cel mult 5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a 

concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme civice, sub 

îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. 

Pe lângă partea de programare efectivă, organizatorii pregătesc numeroase activități, 

challenge-uri și alte suprize, dar și sesiuni de conferințe și workshop-uri susținute de 

traineri și speakeri internaționali, care vor aborda atât teme tehnice, cât și de interes civic 

sau antreprenorial. Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate!  

Evenimentul este organizat cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare, al 

Universității Politehnica Timișoara, Ambasadei Franței din România, Institutului Francez 

din România și al sponsorilor: Atos, Continental Automotive, Visma și Here Technologies. 

Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot găsi și mai multe informații despre 

eveniment. 

12. UniHack – Un nou hackathon internațional pentru studenți 

 

În perioada 17-19 mai 2019, în Timișoara, 

va avea loc un nou hackathon internațional 

dedicat studenților și elevilor – UniHack, 

https://www.westcityradio.ro/stiri/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
https://www.jurnalulolteniei.ro/2019/04/10/unihack-un-nou-hackathon-international-pentru-studenti/
https://www.westcityradio.ro/stiri/unihack-hackathon-international-pentru-elevi-si-studenti/
https://www.jurnalulolteniei.ro/2019/04/10/unihack-un-nou-hackathon-international-pentru-studenti/
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organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare), 

împreună cu Banat IT. Evenimentul se va desfășura la Restaurantul Universitar al 

Universității Politehnica Timișoara.  

UniHack este cadrul ideal în care pasionații de IT pot învăța o mulțime de lucruri într-un 

timp scurt. Participanții, grupați în echipe de maxim 5 persoane, vor avea la dispoziție 48 

de ore pentru a concepe și implementa soluții software sau hardware pentru probleme 

civice, sub îndrumarea mentorilor experimentați și a reprezentanților companiilor 

partenere.  

Și, desigur, ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! În funcție de temă 

și tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai multe trackuri, 

unele tehnice (ex. cea mai bună aplicație web), iar altele civice (ex. smart city).  

Premiile trackurilor vor fi oferite de către sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel 

mare. Pentru cei interesați să afle mai multe despre UniHack, pregătim o sesiune de Q&A 

+ Networking. Organizatorii și reprezentanții companiilor partenere vor fi prezenți pentru 

a discuta despre trackuri, idei de proiecte și potențiale soluții tehnice pentru probleme ale 

orașului. Evenimentul va avea loc în 23 aprilie, începând cu ora 18:00, la Vox Technology 

Park, și se va încheia cu o seară socială.  

 

  


