
Local CIVIS Days



Program Local CIVIS Days



CIVISthon UB

Ce este CIVISthon-ul UB?

Este un Hackathon dedicat identificării de proiecte care pot fi construite în consorțiul CIVIS, 
proiecte care să ofere soluții pentru problemele și nevoile cu care se confruntă societatea noastră. 
Se va desfășura în săptămâna 6-10 decembrie.

Cum se implică facultățile? 

Fiecare facultate va înscrie o singură echipă alcătuită din 3-5 studenți (la licență sau masterat). 

Desemnarea echipei care va reprezenta facultatea (în cazul în care există mai multe înscrieri) se va 

face la nivelul fiecărei facultăți în parte, în intervalul calendarului propus. 

Fiecare facultate va nominaliza un profesor care să fie mentor pentru echipa facultății în cadrul 

competiției



Jurnal de student CIVIS

Ce este ”Jurnal de student CIVIS”?

Concurs dedicat promovării oportunităților CIVIS prin prezentarea poveștilor 

frumoase ale studenților UB care au participat la proiecte și mobilități în cadrul 

consorțiului. 

Cum se implică facultățile? 

Identificând studenții care au participat la mobilități sau proiecte CIVIS și 

îndemnându-i să se înscrie 

Promovând concursul în interiorul facultăților pentru a stimula procesul de votare



Alte activități din program

Promovarea oportunităților pentru studenți

Vom vorbi despre Open Courses, mobilități virtuale și fizice, proiecte din Hub-uri, Open Labs 

etc.

Cum se implică facultățile? 

Promovând activitatea în interiorul facultăților și îndemnând studenții să participe



Promovare Local CIVIS Days pentru studenți

Vă rugăm să vă asigurați că ați realizat cel puțin următoarele: 

să anunțați studenții reprezentanți din consilii și să îi rugați să publice informația pe 

grupurile lor de an

să anunțați asociația studențească și să îi rugați să promoveze activitatea pe canalele 

proprii

să publicați informația pe toate canalele proprii (site, conturi de rețele sociale etc.) și 

pe grupurile de studenți pe care le gestionați la nivelul facultăților



Vă mulțumim pentru atenție!

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre Local CIVIS Days:

anamarianeagu@fjsc.ro


