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Evenimente consacrate aniversării a 

75 DE ANI DE PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE  

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Descriere pe scurt Organizator  Parteneri Sursa de finanțare Perioada/ 

data de implementare 

1 Soft skills pentru o 

cariera de succes 

(in IT) 

Activități bilunare de grup pentru 

dezvoltarea abilităților transferabile 

necesare unei  cariere de succes (in IT). 

Dintre temele abordate:  managementul 

timpului, abilități de organizare, 

motivația, stima de sine, comunicarea, 

construirea unui CV si a unui profil 

profesional, perseverenta, reziliența, 

lucrul in echipa, comportamentul 

organizational, vocația, obiceiurile, 

abordarea conflictelor etc. 

Departamentul Informatică, 

Tehnologia Informației, 

Matematică și Fizică, 

Facultatea de Litere și Științe 

Responsabil proiect: conf. dr. 

Simona Nicoară 

- Resurse proprii martie– iunie 

2023 

 

 

 

 

 

2 #Student 

#Informatica #UPG 

- Ce înseamnă să fii 

Obiectivul activității "#Student 

#Informatica #UPG - Ce înseamnă să 

fii student la Informatică?" îl constituie 

promovarea programelor de studii de 

licență și master ale Facultății de Litere 

Departamentul Informatică, 

Tehnologia Informației, 

Matematică și Fizică, 

Facultatea de Litere și Științe 

Licee din județ Proiect finanțat de 

ME 

 

01.11.2023 / 

10.11.2023 
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student la 

Informatică? 

și Științe, din domeniul Informatică, 

prin realizarea unei serii de manifestări  

științifice prin care studenții vor 

prezenta proiectele și rezultatele 

cercetărilor realizate în timpul anilor 

de studii colegilor din universitate și 

elevilor din liceele prahovene. 

 

Responsabil proiect:  

Șef lucrări dr. Irina Ioniță 

3 Tendințe ale 

cercetării 

informatice 

Din seria de manifestări “Informatica, 

o carieră de succes“, - workshop 

științific cu tema “Tendințe ale 

cercetării informatice“. Participă  

studenții programelor de studii din 

domeniul Informatică, și anume, 

programul de licență, Informatică și cel 

de master, Tehnologii Avansate pentru 

Prelucrarea Informației.  

Sunt prezentate rezultatele activităților 

de cercetare desfășurate pe parcursul  

studiilor. 

Departamentul Informatică, 

Tehnologia Informației, 

Matematică și Fizică, 

Facultatea de Litere și Științe 

Responsabili proiect: conf. 

dr. Gabriela Moise și conf. 

dr. Monica Vlădoiu 

- Resurse proprii Mai 2023  

4 Conferință 

studențească 

Scopul activității  

Stimularea performanțelor  

studențești prin formarea de 

competențelor de cercetare 

Organizatori: 

Departamentul Științele 

Educației 

 

DPPD Autofinanțare Aprilie 2023  
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Education 

Between School 

and Society 

 

7 Conferință 

internațională  

Education & 

Psycholohy 

Challenges. 

Teachers for the 

Knowledge 

Society 

A VII-A EDIȚIE 

Scopul activității  

Conferință internațională 

Organizatori: 

Departamentul Științele 

Educației 

 

Institute for the 

Development Of 

Educational 

Assessment 

International 

Society for 

Applied 

Psychology 

 

Autofinantare prin 

Taxe  conferinta 

 

8-10 octombrie 

8 2023 - ANUL 

EUROPEAN AL 

COMPETENTEL

OR 

“COMPETENTEL

E 

TRANVERSALE  

–   VALOARE   

ADAUGAT Ă  ÎN   

PROCESUL   DE 

INTEGRARE 

Scopul activității  

Conștientizarea rolului comptențelor 

transversale în creșterea gradului de 

ocupabilitate, asigurarea mobilității 

profesionale și în atingerea standardelor 

de performanță specifice diferitelor 

Organizatori: 

Departamentul Științele 

Educației 

 

Partener 

 

Centrul de 

Consiliere și 

Orientare în 

Carieră 

 

 25 mai 2023 
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OCUPAȚIONALĂ

” 

9 15 ani de master în 

Științele Educației 

”DIALOGURI 

EDUCAȚIONALE

”  

Scopul activității  

Organizarea de dezbateri deschise 

întregii comunități a cadrelor didactice 

și specialiștilor educaționali, 

studenților, cadrelor didactice din 

învățământul reuniversitar, absolvenți 

ai programelor de master  în domeniul 

Științe ale Educației 

Organizatori: 

Departamentul Științele 

Educației 

 

Partener: 

Centrul de 

Consiliere și 

Orientare în 

Carieră 

 

 05 iunie 2023 

10 ABC-ul adaptării la 
mediul universitar, 
momente de impas 

și implicații la 
nivel educațional 

 

Scopul activității  

Furnizarea de sprijin în procesul de 

descoperire a abilităților și intereselor 

vocaționale,, dar și în explorarea pașilor 

necesari tranziției de la liceu la 

universitate 

Organizatori: 

Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră 

 

 

Partener: 

Departamantul 

Științele Educației 

 

 18-19 mai 2023 

11 Conferința - 
Dezbatere 

Didactique du français langue étrangère 

étr à l'ère des sciences cognitives”.coord.  

Dr. Mehdi Amir, Université de  

Tiaret, Algére 

 

Facultatea Litere și Științe 

Alianța Franceză 

Ploiești 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Prahova 

Finanțare externă 15 martie 2023 

orele 10,00-

12,00 
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12 Sesiunea 

Internațională de 

Comunicări 

Științifice 

Studențești –  

Cultural 

Crossroads 

Remodelling the 

individual – 

reshaping the 

world  

Ediția a VII-a 

Stimularea performațelor științifice 

ale studenților  

Realizarea unei comunicări 

interculturale și interuniversitare 

menite să asigure accesul 

studenților la valorile europene  

Departamentul de 

Filologie  

Conf. univ. dr. Nica 

Marius 

Lector univ. dr. Roșca 

Alina  

 

Universitatea 

din Ljiubliana, 

Facultatea de 

Arte 

 30 – 31 martie 

2023 

13 Conferința 

internațională. 

Diversitate 

culturală în 

spațiul academic. 

Ediția a IV-a. 

Dezvoltarea competențelor de 

comunicare orală și scrisă a 

studenților internaționali din 

diverse centre universitare din 

România și din străinătate: 

integrarea în mediul academic 

românesc și  adaptarea socio - 

culturală; creșterea gradului de 

vizibilitate a Universității Petrol – 

Gaze . 

Colectivul de Limbă , 

cultură și civilizație 

românească din 

Departamentul de 

Filologie, Facultatea de 

Litere și Științe 

Universități din 

țară care 

coordonează An 

pregătitor și 

universități din 

străinătate care 

organizează 

lectorate de 

limba română 

pentru străini. 

Proiect activități 

extracurriculare, 

finanțat de ME 

11 – 12 mai 

2023 
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14 Concurs de 

traduceri literare 

Întâlnire cu liceenii din diverse 

colegii, posibili viitori studenți, 

pentru o mai bună vizibilitate a 

universității noastre. 

Departamentul de 

Filologie 

Conf. univ. dr. Neagu 

Maria Ionela  

Colegii 

Naționale din 

Ploiești 

 Octombrie 

2023 

 

 


