
Fascinaţia Industriei Auto - II
Excursie de studii

Facultatea de Inginerie din Sibiu organizează în perioada 27 noiembrie - 07 decembrie 2015 o excursie
de studii în Germania, cu vizitarea următoarelor obiective tematice şi turistice (propunere orientativă,
poate suferi mici modificări):

– Fabrica Mercedes-Benz
– Muzeul Mercedes-Benz
– Fabrica Mercedes AMG
– Fabrica Porsche / Fabrica Audi
– Muzeul Porsche
– Fabrica de ambalaje Klingele Papierwerke
– Castelul Hochenzollern
– Oraşele  şi  târgurile  de  Crăciun:  Viena,  Salzburg,  Stuttgart,  Strasbourg,  Praga,  Kutna

Hora, Budapesta

Acţiunea continuă proiectul demarat în luna aprilie 2015, având drept scop aprofundarea cunoştinţelor
studenţilor şi dezvoltarea interesului acestora pentru o carieră în domeniul ingineresc, prin:

- contactul direct cu un domeniul de vârf al ingineriei: industria de automobile;
- familiarizarea cu cele mai noi tehnologii şi practici din domeniul industriei auto;
- dobândirea de cunoştinţe cu privire la cele mai recente evoluţii în domeniu;
- formarea şi dezvoltarea unor “comunităţi profesionale” în rândul viitorilor ingineri;
- lărgirea orizontului profesional în afara graniţelor ţării şi adaptarea în felul acesta la piaţa

globală a muncii.

Grupul de participanţi este constituit din 40 studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de Inginerie din
Sibiu. Selecţia participanţilor se face în funcţie de următoarele documente: scrisoare de motivaţie şi
Curriculum Vitae (CV) actualizat, în care să figureze mediile pe anii de studiu anteriori şi proiectele
extraşcolare derulate. Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie. Documentele se trimit la adresa de e-
mail: educatie_alternativa@yahoo.com până la data de 10 octombrie 2015. Selecţia participanţilor se
face în data de 11 octombrie.

Taxa de participare este 445 Euro / persoană (aceasta sumă s-ar putea diminua, în funcţie de
disponibilitatea potenţialilor sponsori) şi include: vizite oficiale la companii, muzee şi obiective
turistice, transportul cu autocarul, cazare 8 nopţi (1 noapte Viena, 6 nopţi Stuttgart, 1 noapte Praga) cu
mic dejun inclus, excursii locale şi cheltuieli organizatorice. Plata taxei de participare se face în 2
tranşe (15 octombrie / 15 noiembrie 2015).

Contact coordonatori proiect:
Lector univ. dr. Roxana Săvescu / dr. ing. Carmen Barb.
Tel. 0723 499 592 / 0744 571 998
E-mail: educatie_alternativa@yahoo.com

http://www.scrisoare-de-intentie.ro/category/modele-de-scrisoare-de-intentie/modele-de-scrisoare-de-intentie-student/
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
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