
PROGRAMUL ȘCOLII DE VARĂ  

POLITEHNICA 100% PERFORMANȚĂ 
pentru elevi 

 
 

Miercuri, 4 septembrie 2019 

14:00 - 22:00 - Sosirea și înregistrarea participanților + cazare (unul dintre căminele UPT) 

19:20 – elevii sunt așteptați de către voluntari în fața căminului și conduși spre Cantina studențească 

Politehnica  

19:30 – Cina – Cantina studențească Politehnica 

 

Joi, 5 septembrie 2019 

7:50 - elevii sunt așteptați de către voluntari în fața căminului și conduși spre Cantina studențească 

Politehnica 

 8:00 - Mic dejun – Cantina studențească Politehnica 

8:55 -  elevii sunt așteptați de către voluntari în fața Cantinei studențești Politehnica pentru a fi conduși  de 

la cantină spre Biblioteca Centrală UPT (BCUPT) -  Amfiteatrul Auditorium 

9:30 - Înregistrarea participanților (doar pentru cei care vin joi dimineața) – BCUPT, Hol Auditorium 

10:00 - Deschiderea oficială a evenimentului și întâlnirea cu presa BCUPT Auditorium (după deschiderea 

oficială, pe treptele din fața Auditoriumului sunteți așteptați la poza de grup), apoi urmează un tur ghidat 

la BCUPT 

12:30 – elevii sunt așteptați de către voluntari în fața BCUPT și conduși spre Cantina studențească Politehnica 

13:00 - Prânz la Cantina studențească Politehnica 

14:00 – 14:30 – cazarea celor care au ajuns joi 

14:50 - elevii sunt așteptați de către voluntari în fața căminului și conduși spre vizita în facultăți 

15:30 - 17:30 - Turul facultăților  

17:30 – elevii vor fi conduși de către voluntari la cămin pentru a se schimba în vederea participării la 

activitățile sportive 

18:15 -  elevii vor fi conduși de către voluntari la Baza sportivă nr. 2  pentru a participa la activitățile sportive 

18:30 - Activități sportive  - Baza sportivă nr. 2 a UPT 

20:00 - Cina -  Baza sportivă nr. 2 a UPT 

21:00 – Pool party - Baza sportivă nr. 2 a UPT 

  

 



Vineri, 6 septembrie 2019 

7:50 - elevii sunt așteptați de către voluntari în fața căminului și conduși spre Cantina studențească 

Politehnica 

8:00 - Mic dejun – Cantina studențească Politehnica 

9:00 - elevii sunt așteptați de către voluntari în fața Cantinei studențești Politehnica și conduși spre vizitele 

în companii 

10:00 – 12:00  - Vizite (o ora) și workshop-uri (o ora) în companii (pe grupe) 

12:00 - elevii sunt conduși de către voluntari spre Cantina studențească Politehnica 

13:00 – Prânz la Cantina studențească Politehnica 

14:30 - elevii sunt așteptați de către voluntari în fața Cantinei studențești Politehnica pentru a fi conduși  de 

la cantină spre Biblioteca Centrală UPT (BCUPT), Amfiteatrele K1 și K2, în funcție de grupa în care sunt 

distribuiți 

15:00 – 18:00 - Workshop-uri axate pe autocunoaștere și elaborarea unui plan personal privind educația și 

cariera (BCUPT) cu un Coffee–break între orele 16:30 - 16:50    

18:00 – elevii vor fi conduși spre Cantina studențească Politehnica 

19:00 – Cina – Cantina studențească Politehnica 

20:00 – elevii sunt așteptați în fața căminului pentru activitatea Timișoara by night – tur ghidat în campus 

și oraș 

 

Sâmbătă, 7 septembrie 2019 

8:30 - Mic dejun – Cantina studențească Politehnica + pachete pentru prânz 

Grupa 1 - 9:20 – elevii sunt așteptați în fața Cantinei studențești Politehnica de unde vor fi conduși de către 

voluntari spre Experimentarium TM  

Grupa 2 – 10:20 – elevii sunt așteptați în fața căminului de unde vor fi conduși de către voluntari spre 

Experimentarium TM  

Grupa 1 - 10:00 – 11:15 – Experimentarium TM 

Grupa 2 - 11:00 – 12:15 – Experimentarium TM 

Plecarea participanților 

 

 

 

 

 

 

Notă: Grupele vor fi anunțate în timp util pe grupul de Facebook 


