




• Organizarea prezentării: “Profesor în China. O experiență inedită”, autori:
prof.univ.dr.ing. Ivan Bogdanov și șl.univ.dr.ing. Raul Ionel, care au ajuns să predea în
China prin intermediul Universității din Heidelbeg. Instituția de învățământ din
Heidelberg colaborează la rândul său cu mai multe universități din China și a lansat
această provocare cadrelor didactice timișorene. Evenimentul a avut loc în 25 martie
2019, de la ora 14, la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara.



• Susținerea evenimentului ”Un bel di”, în 21 iunie 2019, în onoarea
Prof.emerit.dr.ing. Coleta De Sabata - membru de onoare al Fundației și
fost Rector al Universității Politehnica Timișoara. Evenimentul care a
cuprins prezentarea cărților: ”Călătoriile mele: Italia” și ”Etruscii”, precum și
prezentarea unui spectacol inspirat de ultimul volum al ciclului de romane
”Clanul de Niro”.



• Organizarea, în 11-12 Septembrie 2019, la Timişoara, în sala Filarmonicii Banatului,
a celei de a cincea ediţie a Festivalului Național de Romanțe „Roze pe Bega”,
incluzând: un CONCURS DE INTERPRETARE ŞI CREAŢIE şi RECITALURILE unor
interpreţi de marcă: Zorina Liliana Bălan, Alexandru Demeter, Sonia Vlaicovici
Butaș, Dănuț Irimia Bottner, Gheorghe Adam, Domnița Moroșanu și Cristian Ioan
Ardelean.



• Organizarea celei de-a VIII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatura de la
Timișoara – FILTm ”Libertatea între istorie și literatură”, în 23-25 octombrie 2019,
cu participanți ca: istoricul, eseistul și jurnalistul politic Adam Michnik, scriitorul
rus Evgheni Vodolazkin, scriitorul roman de origine americană Andrei Codrescu și
José Luís Peixoto, cel mai important scriitor portughez, considerat ”noul
Saramago”.



• Sprijinirea logistică și organizarea conferinței ”PER ASPERA AD ASTRA. Noile
frontiere profesionale ale următoarei generații de ingineri”, susținută de
domnul Adrian Gheorghiu, în 12 noiembrie 2019, în Sala Polivalentă a
Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara.



• Susţinerea financiară şi logistică a evenimentului „Zilele Carierei”,
organizat de CCOC, în martie 2019 și octombrie 2019, pentru
studenţii Universităţii Politehnica Timişoara.

• Sprijinirea logistică a celei de-a XX-a Sesiuni de Comunicări
Științifice a Cercurilor Studențești, dedicat maghiarilor de
pretutindeni, care a avut loc în perioada 02-05 mai 2019. În acest an,
lucrările conferinței au fost prezentate în cinci secțiuni: Inginerie
electrică, Automatizări, Informatică aplicată, Ingineria Construcțiilor,
respectiv o secțiune unită de Inginerie chimică și mecanică.



• Sprijinirea logistică a Festivalul Internațional de Orgă ”Barocul în ipostaze
contemporane”, ediția a IX-a, în perioada 26-30 mai 2019.

• Participarea, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, la proiectul
”Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the
Danube Region”, cu finanțare internațională, prin Programul Transnațional
Dunărea 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este utilizarea potențialului patrimoniului
cultural evreiesc pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare în domeniul
turismului. Prof. Bogdanov, președintele Fundației Politehnica, face parte din
grupul Stakehoderilor Locali din cadrul proiectului.
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