Anexa A1.1 Științe
Activități extracurriculare organizate
la Facultatea de Științe a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu
Nr.
crt.

Titlul activității

1.

Soft Skills trainings

2.

Tech Skills Trainings

3.

Remote Learning

4.

Proiecte Embbeded
Systems

5.

Monitorizarea
efectelor
microhidrocentralelor
Taia, Sâmbăta,
Viştişoara şi
Porumbacu asupra
biodiversităţii
acvatice

6.

Frumoasa Junior
Ranger Camp

7.

Proiectul Științescu
“Iarba verde de
acasă”

8.

“Special Olympics” –
Sala Transilvania

Descriere
Traininguri în cadrul cărora se dezvoltă abilități personale și
profesionale, cum ar fi: abilități de comunicare, de realizare a
unei prezentări, de management al timpului, muncă în
echipă, etc. Această activitate se desfășoară în facultate.
Traininguri tehnice în cadrul cărora sunt prezentate
tehnologii, framework-uri și produse actuale. Această
activitate se desfășoară în facultate.
În cadrul acestui program studenții învață tehnologii și
framework-uri actuale. Programul se întinde pe perioada a 10
săptămâni și se desfășoară la sediul IQuest.
SC Continental Automotive Sibiu a dezvoltat în cadrul
facultății, împreună cu cadre didactice și studenți de la
domeniile Informatică și Matematică Informatică (licență și
master) proiecte în domeniul Embbeded Systems, în
continuarea cursului opțional derulat în colaborare, conform
planului de învățământ, în semestrul I al anului universitar
2016-2017.
În cadrul acestui program studenții masteranzi la Expertiza și
managenemetul sistemelor ecologice au participat la
activități practice în siturile NATURA2000 Grădiștea
Muncelului-Cioclovina și Munții Făgăraș.

Studenții anului II, Ecologia și protecția mediului și Biologie,
au participat la activități de teren în situl NATURA2000
Frumoasa.

Aplicații practice privind diversitatea insectelor la care au
participat studenții anul III, Ecologia și protecția mediului
”Special Olympics” – este o competiție pentru persoane cu
dizabilități loco și neuro-motorii care ajută aceste persoanele
să fie acceptate și implicate ca membri activi ai comunităților
din care fac parte, pentru a crea o societate respectată și
incluzivă pentru noi toți. Folosind sportul drept catalizator,
împreună cu programele colaterale de sănătate și educație,
Special Olympics luptă împotriva pasivității, nedreptății și
intoleranței. În România din 2003, Special Olympics a ajutat,
până în prezent, peste 25.000 de copii, tineri și adulți cu
dizabilități intelectuale să fie cetățeni activi ai comunității.
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