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Bilanț la Zilele Carierei, la Universitatea Politehnica 
Timișoara 

 

 

1. Bilanț la Zilele Carierei, la Universitatea Politehnica Timişoara 
 

 

Universitatea Politehnica Timişoara, prin Centrul 

de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), a 

organizat, în 28 - 29 octombrie 2020, cea de-a 

XVII-a ediţie a celui mai important târg de carieră 

din vestul ţării - Zilele Carierei, manifestare 

dedicată studenţilor şi absolvenţilor interesaţi de 

oportunităţile oferite de companii (stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time). În aceeaşi măsură, acţiunea a avut ca scop întărirea parteneriatelor 

între mediul economic şi Universitatea Politehnica Timişoara. 

În cadrul conferinţelor, prezentărilor şi meselor rotunde organizate online, studenţii au 

putut intra în direct cu reprezentanţii companiilor pentru a afla care sunt noutăţile, dar şi 

cerinţele companiilor şi au putut aplica pentru ofertele de carieră în cadrul standurilor 

virtuale. La finalul fiecărei conferinţe a fost organizată câte o tombolă, premiul constând 

într-o tabletă. 

Peste 2000 de participanţi au fost înregistraţi în cele două zile ale târgului de carieră. 

Numărul este mai redus decât la precedentele ediţii, desfăşurate fizic, la Cantina UPT, dar, 

ţinând cont de condiţiile speciale în care s-a derulat, poate fi considerată o reuşită. 

Numărul companiilor, dar şi ofertele acestora, au fost reduse faţă de ediţiile anterioare, 

ţinând cont de faptul că nu toate joburile sau ofertele de practică se pretează la mediul 

online. Pe de altă parte, studenţii urmează, în această perioadă, cursurile online, de acasă, 

astfel încât prezentarea online a oportunităţilor de carieră a fost mai mult decât benefică. 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1590_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1590_ro.html
https://www.amosnews.ro/bilant-la-zilele-carierei-la-universitatea-politehnica-timisoara-2020-10-30
https://www.amosnews.ro/bilant-la-zilele-carierei-la-universitatea-politehnica-timisoara-2020-10-30
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Este de apreciat, de asemenea, faptul că şi companiile şi-au adaptat variantele de joburi 

sau de practică la noile realităţi impuse de pandemie, prin transferarea acestora în mediul 

online. 

 

2.  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 ediţie a celui mai important târg de carieră 

din vestul ţării – Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenţilor și 

absolvenţilor interesaţi să identifice oportunităţile 

oferite de companii: stagii de practică, internship-

uri, locuri de muncă part-time sau full-time. În aceeași măsură, acţiunea are ca scop 

întărirea parteneriatelor între mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

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

care studenţii pot accesa ofertele companiilor și pot interacţiona cu reprezentanţii 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile la: 

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

Totodată, în cadrul conferinţelor organizate online, studenţii pot intra în direct cu 

reprezentanţii 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 conferinţe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul 

aceleași secţiuni: 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, 

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 Studenţească din cadrul Universităţii Politehnica Timișoara va 

susţine conferinţa cu tema „Start-Up Your Future”. 

La finalul fiecărei conferinţe 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 Universitatea Politehnica Timisoara 
 

 

Universitatea Politehnica Timisoara 

(UPT), prin Centrul de Consiliere si Orientare 

in Cariera (CCOC), organizeaza, in 28 - 29 

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

celui mai important targ de cariera din 

vestul tarii - Zilele Carierei.Manifestarea 

este dedicata studentilor si absolventilor interesati sa identifice oportunitatile oferite de 

companii: stagii de practica, internship-uri, locuri de munca part-time sau full-time. 

                            

 

https://www.facebook.com/ZileleCariereiUPT/
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/zilele-carierei-online-la-universitatea-politehnica-timisoara-8281421
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/zilele-carierei-online-la-universitatea-politehnica-timisoara-8281421
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4. Bilanțul Zilelor Carierei, la Universitatea Politehnica 

 

Universitatea Politehnica Timișoara, 

prin Centrul de Consiliere și Orientare 

în Carieră, a organizat, în 28 – 29 

octombrie 2020, cea de-a XVII-a ediţie 

a celui mai important târg de carieră 

din vestul ţării – Zilele Carierei, manifestare dedicată studenţilor și absolvenţilor interesaţi de 

oportunităţile oferite de companii (stagii de practică, internship-uri, locuri de muncă part-

time sau full-time). 

5.  Bilanț la Zilele Carierei, la Universitatea Politehnica Timișoara  

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), a 

organizat, în 28 - 29 octombrie 2020, cea de-a XVII-

a ediţie a celui mai important târg de carieră din vestul ţării - Zilele Carierei, manifestare 

dedicată studenţilor și absolvenţilor interesaţi de oportunităţile oferite de companii (stagii 

de practică, internship-uri, locuri de muncă part-time sau full-time). În aceeași măsură, 

acţiunea a avut ca scop 

întărirea parteneriatelor între mediul economic și Universitatea Politehnica Timișoara. 

În cadrul conferinţelor, prezentărilor și meselor rotunde organizate online, studenţii au 

putut intra în direct cu reprezentanţii companiilor pentru a afla care sunt noutăţile, dar și 

cerinţele companiilor și au putut aplica pentru ofertele de carieră în cadrul standurilor virtuale. 

La finalul fiecărei conferinţe a fost organizată câte o tombolă, premiul constând într-o tabletă.  

Peste 2000 de participanţi au fost înregistraţi în cele două zile ale târgului de carieră. 

Numărul este mai redus decât la precedentele ediţii, desfășurate fizic, la Cantina UPT, dar, 

ţinând cont de condiţiile speciale în care s-a derulat, poate fi considerată o reușită. Numărul 

companiilor, dar și ofertele acestora, au fost reduse faţă de ediţiile anterioare, ţinând cont de 

http://www.timis24.ro/bilantul-zilelor-carierei-la-universitatea-politehnica/
http://crsta.blogspot.com/2020/10/bilant-la-zilele-carierei-la.html
http://www.timis24.ro/bilantul-zilelor-carierei-la-universitatea-politehnica/
http://crsta.blogspot.com/2020/10/bilant-la-zilele-carierei-la.html
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faptul că nu toate joburile sau ofertele de practică se pretează la mediul online. Pe de altă 

parte, studenţii urmează, în această perioadă, cursurile online, de acasă, astfel încât 

prezentarea online a oportunităţilor de carieră a fost mai mult decât benefică. Este de apreciat, 

de asemenea, faptul că și companiile și-au adaptat variantele de joburi sau de practică la noile 

realităţi impuse de pandemie, prin transferarea acestora în mediul online. 

 

6.  Studenții din Timișoara își pot găsi un job, săptămâna aceasta, la Zilele 

Carierei de la Universitatea Politehnica 

 

Universitatea Politehnica 

Timişoara, prin Centrul de 

Consiliere şi Orientare în 

Carieră (CCOC), organizează, 

în 28-29 octombrie, a XVII-a ediţie a târgului Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenţilor şi absolvenţilor interesaţi să identifice 

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

time sau full-time. Acţiunea are ca scop și întărirea parteneriatelor între mediul economic 

şi Universitatea Politehnica Timişoara. 

Evenimentul se va desfăşura online, între orele 10-16, timp în care studenţii pot accesa 

ofertele companiilor şi pot interacţiona cu reprezentanţii acestora prin standurile virtuale 

disponibile aici.  

 

 

 

https://angajatorulmeu.ro/studentii-din-timisoara-isi-pot-gasi-un-job-saptamana-aceasta-la-zilele-carierei-de-la-universitatea-politehnica/
https://angajatorulmeu.ro/studentii-din-timisoara-isi-pot-gasi-un-job-saptamana-aceasta-la-zilele-carierei-de-la-universitatea-politehnica/
https://zilelecarierei.upt.ro/info/23/Participa-la-Zilele-Carierei-2020.html
https://angajatorulmeu.ro/studentii-din-timisoara-isi-pot-gasi-un-job-saptamana-aceasta-la-zilele-carierei-de-la-universitatea-politehnica/
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7.  Zilele Carierei, cel mai important târg de carieră din vestul țării, online 
la UPT 

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează, în 

28 – 29 octombrie, cea de-a XVII-a ediţie a celui 

mai important târg de carieră din vestul ţării – 

Zilele Carierei. 

Manifestarea este dedicată studenţilor și 

absolvenţilor interesaţi să identifice oportunităţile oferite de companii: stagii de practică, 

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

scop întărirea parteneriatelor între mediul economic și Universitatea Politehnica 

Timișoara. 

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

care studenţii pot accesa ofertele companiilor și pot interacţiona cu reprezentanţii 

acestora prin intermediul standurilor virtuale disponibile la: 

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

Totodată, în cadrul conferinţelor organizate online, studenţii pot intra în direct cu 

reprezentanţii 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 conferinţe (tema, ziua și ora) vor fi disponibile în cadrul aceleași 

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

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

Antreprenorială Studenţească din cadrul Universităţii Politehnica Timișoara va susţine 

conferinţa cu tema „Start-Up Your Future”. 

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

tabletă. 

 

https://gazetadinvest.ro/zilele-carierei-cel-mai-important-targ-de-cariera-din-vestul-tarii-online-la-upt/
https://gazetadinvest.ro/zilele-carierei-cel-mai-important-targ-de-cariera-din-vestul-tarii-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://gazetadinvest.ro/zilele-carierei-cel-mai-important-targ-de-cariera-din-vestul-tarii-online-la-upt/

