
 

 POLIFEST 2022                                            
@UPB 

7 – 9 aprilie 
10:00 – 16:00 
Universitatea POLITEHNICA din București (Splaiul Independenței 313) 

Standuri disponibile: 

 Companii și institute de cercetare 

Peste 50 de companii și institute de cercetare se vor reuni sub cupola clădirii Rectorat, pentru a 
prezenta ultimele descoperiri tehnologice din domeniu și pentru a discuta cu vizitatorii despre 
inovație prin tehnologie, perspectivele unei cariere în inginerie, oferte de joburi, programe de 
practică, internship și multe altele. 

 Facultăți 

Reprezentanți ai celor 15 facultăți din UPB îi așteaptă cu entuziasm pe elevii, profesorii și părinții 
acestora, pentru a le prezenta oferta educațională și pentru a le oferi mai multe detalii despre viața 
de student în UPB.  

Studenții sunt și ei așteptați la standurile facultăților – programele de masterat și doctorat din UPB 
sunt foarte atractive și sunt garantul unei cariere de succes în inginerie. 

 Departamente din UPB 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Agenția de Plasare a Forței de Muncă – PoliJOBS, Centrul 
de Afaceri și Antreprenoriat, Centrul de Cultură, Voluntariat, Sport și Activități Recreative, Magazinul 
UPB, Erasmus și comunitatea EELISA, departamentele care mențin relația cu mediul preuniversitar. 
Toate acestea vor avea standuri special amenajate și îi vor aștepta pe vizitatori cu multe informații 
utile și atractive despre activitățile pe care le desfășoară. 

 Asociații studențești 

Standurile asociațiilor studențești vor fi, la fel ca în fiecare an, pline de culoare și de energie. Voluntari 
din toate facultățile UPB își așteaptă actualii și viitorii colegi pentru a le prezenta toate beneficiile 
implicării în activități extracurriculare și proiectele pe care le desfășoară.  

Totodată, zona de standuri ale asociațiilor studențești este cea mai potrivită pentru elevii interesați 
de universitatea noastră și dornici de a afla inside information despre viața de student! 
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JOI – 7 aprilie 

Workshop-uri și conferințe tematice: 
Începând din acest an, în cadrul PoliFEST, toți participanții sunt invitați la workshop-uri și conferințe 
tematice.  

În prima zi a Festivalului, vizitatorii noștri sunt așteptați la deschiderea oficială a PoliFEST 2022! 
Împărtășim bucuria de a ne revedea în Amfiteatrul Radu Voinea AN010 din clădirea Rectorat, 
începând cu ora 10:00. 

După festivitatea de deschidere, în intervalul 11:00 – 16:00, începem seria de conferințe și workshop-
uri tematice atât pentru elevi și profesori din mediul preuniversitar, cât și pentru studenți. Am 
pregătit următoarele: 

All day-long activities:  

 Ziua porților deschise pentru elevi: tururi în facultăți, prezentări de facultăți, laboratoare, 
oferte educaționale etc.; 

 Tombolă cu premii zilnice pentru elevi, studenți și profesori. 
 

Activități pentru mediul preuniversitar: Activități pentru studenți UPB: 
Interval orar Activitate 

Loc de 
desfășurare Interval orar Activitate 

Loc de 
desfășurare 

10:00 – 11:00 
Conferință de 

deschidere 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
10:00 – 11:00 

Conferință de 
deschidere 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea 
Rectorat 

11:00 – 12:00 

Prezentare 
generală a UPB 

și discuții 
aplicate despre 

meseriile 
viitorului 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
11:00 – 12:00 

Prezentare 
companie: 
ORANGE 
Romania 

Sala Senatului, 
Clădirea 

Rectorat, etajul 
2 

12:00 – 13:00 Sesiune Q&A 
Admitere 2022 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
12:00 – 13:00 Prezentări 

companii TBC 

13:00 – 14:00 

Analiza și 
evaluarea 

comportamenta
lă a viitorului 
student UPB 

Sala Senatului, 
Clădirea 

Rectorat, etajul 2 
13:00 – 14:00 Profiling în 

inginerie 

Centrul de 
Învățare 
(clădirea 
Bibliotecii 

Centrale UPB, 
Corp A, etajul 3, 
camera 3.04) 

14:00 – 15:00 Primul curs de 
matematică 

Amfiteatrul 
AN017, Clădirea 

Rectorat 
14:00 – 15:00 

Prezentare 
companie:  

TURBOMECANICA 

Sala Senatului, 
Clădirea 

Rectorat, etajul 
2 

15:00 – 16:00 

Discuții cu 
antreprenori:  

Mihai ROTARU 
Vlad CAZAN 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
15:00 – 16:00 

Discuții cu 
antreprenori:  

Mihai ROTARU 
Vlad CAZAN 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea 
Rectorat 
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VINERI – 8 aprilie  

Workshop-uri și conferințe tematice: 
În cea de-a doua zi a Festivalului, elevii și profesorii sunt așteptați la deschiderea oficială a 
concursului Techallenge pentru elevi și studenți! Conferința va avea loc în Amfiteatrul AN010 din 
clădirea Rectorat, începând cu ora 10:00. 

În intervalul orar 11:00 – 16:00, continuăm seria de conferințe și workshop-uri tematice atât pentru 
elevi și profesori din mediul preuniversitar, cât și pentru studenți. Am pregătit următoarele: 

All day-long activities:  

 Ziua porților deschise pentru elevi: tururi în facultăți, prezentări de facultăți, laboratoare, 
oferte educaționale etc.; 

 Tombolă cu premii zilnice pentru elevi, studenți și profesori. 

Activități pentru mediul preuniversitar: Activități pentru studenți UPB: 
Interval orar Activitate 

Loc de 
desfășurare Interval orar Activitate 

Loc de 
desfășurare 

10:00 – 11:00 
Conferință 

lansare concurs 
Techallenge 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
10:00 – 11:00 

Conferință 
lansare 
concurs 

Techallenge 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 

11:00 – 12:00 

Prezentare 
generală a UPB și 
discuții aplicate 
despre meseriile 

viitorului 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
11:00 – 12:00 

Prezentare 
companie: 
VODAFONE 

Sala Senatului, 
Clădirea Rectorat, 

etajul 2 

12:00 – 13:00 Sesiune Q&A 
Admitere 2022 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 

12:00 – 12:30 
Prezentare 

Comunitatea 
EELISA 

Sala Senatului, 
Clădirea Rectorat, 

etajul 2 

12:30 – 13:00 

Prezentare 
companie: 

NXP 
Semiconductor 

Sala Senatului, 
Clădirea Rectorat, 

etajul 2 

13:00 – 14:00 

Analiza și 
evaluarea 

comportamentală 
a viitorului 

student UPB 

Sala Senatului, 
Clădirea 

Rectorat, etajul 2 
13:00 – 14:00 Success 

interview! 

Centrul de 
Învățare (clădirea 

Bibliotecii 
Centrale UPB, 

Corp A, etajul 3, 
camera 3.04) 

14:00 – 15:00 Primul curs de 
matematică 

Amfiteatrul 
AN017, Clădirea 

Rectorat 
14:00 – 15:00 

Prezentare 
mobilități 
ERASMUS 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
Prezentare 
companie: 
ORANGE 
Services 

Sala Senatului, 
Clădirea Rectorat, 

etajul 2 

15:00 – 16:00 

Discuții cu 
antreprenori:  
Mohammad 

MURAD 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
15:00 – 16:00 

Discuții cu 
antreprenori:  
Mohammad 

MURAD 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
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SÂMBĂTĂ – 9 aprilie 

Workshop-uri și conferințe tematice: 
În ultima zi a Festivalului, venim cu o provocare aparte pentru elevi: organizăm simularea examenului 
de admitere!  

Totodată, în intervalul orar 10:00 – 16:30, continuăm seria de conferințe și workshop-uri tematice 
atât pentru elevi și profesori din mediul preuniversitar, cât și pentru studenți. Am pregătit 
următoarele: 

 

 

All day-long activities:  

 Ziua porților deschise pentru elevi: tururi în facultăți, prezentări de facultăți, laboratoare, 
oferte educaționale etc.; 

 Tombolă cu premii zilnice pentru elevi, studenți și profesori; 
 Proiectul Games of Science: https://bit.ly/GamesOfScience22. 

 

 
 

 

 

 

 

Activități pentru mediul preuniversitar: Activități pentru studenți UPB: 
Interval orar Activitate 

Loc de 
desfășurare Interval orar Activitate 

Loc de 
desfășurare 

11:00 – 14:00 Simulare examen 
de admitere Campus UPB 

10:00 – 16:00 
 

Prezentări 
companii 

TBC 
 

14:30 – 15:30 Sesiune Q&A 
Admitere 2022 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 

15:30 – 16:30 

Prezentare 
generală a UPB și 
discuții aplicate 
despre meseriile 

viitorului 

Amfiteatrul Radu 
Voinea AN010, 

Clădirea Rectorat 
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V-am convins? Confirmați-vă participarea la PoliFEST 2022 prin completarea 
unuia dintre formularele de mai jos: 
Formular înscriere elevi 

Formular înscriere profesori 

Formular înscriere studenți 

Aveți nevoie de informații suplimentare? Vă stăm la dispoziție la următoarele 
adrese de e-mail: 
CONTACT PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/CADRE DIDACTICE: 
relatii.licee@upb.ro 
 
CONTACT PENTRU ELEVI: acces@upb.ro 
 
ADRESA DE E-MAIL: polifest@upb.ro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsc14C9bCptkPhTHVyi5xnAD_cs6DWvDI4VD1BdQAc_8jpaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyXAxU-LJ27_lHRCFnzY5rU-WVs-qZ4ATZvM8b9aoT9zrVZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CSQD_o5zxUHT713tsoc4AvdBY51KO1qDvL3Dt3dZi3L97Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CSQD_o5zxUHT713tsoc4AvdBY51KO1qDvL3Dt3dZi3L97Q/viewform
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