CONCURS STUDENTESC

TITLU: „BUILDING CONSTRUCT”
DATA: 22 mai 2019, ora 16:00
LOCATIA: Amfiteatrul Victor Vlad,
TEMA: Utilizarea materialelor de constructii
PARTICIPANŢI: Studenţii din Anul I (pe echipe), Facultatea de Construcţii
SCOP: Realizarea de machete / idei / produse / materiale moderne
Concursul este organizat de Facultatea de Construcții din Timișoara împreuna cu Liga Studenţilor de
la Facultatea de Construcţii (OSTL).

Ce este Building Construct?
Building Construct este un concurs adresat studenţilor din anul I de la Facultatea de Construcţii, cu
tema: utilizarea materialelor de constructii.
Building Construct este un proiect conceput pentru pregătirea studentilor ca viitori specialişti în
domeniul construcţiilor şi în special al materialelor de construcţii.
Prin derularea proiectului se urmăreşte îmbunătățirea abilităţilor studenţilor, dezvoltarea
imaginației şi familiarizarea, încă din primul an, cu munca în echipă.
Proiectul are ca target studenții de la Facultatea de Construcții, din anul I, de la următoarele secții:
I.C. (Inginerie Civilă în limba romană), I.I. (Instalații pentru Construcții), I.C.G. (Inginerie Civilă în limba
germană), I.C.E. (Inginerie Civilă în limba engleză).
Studenții doritori de a face parte din competiţie, vor forma echipe de aproximativ 4-7 membri şi se
înscriu pentru realizarea unor machete/produse/materiale sau prezentarea unei idei, utilizând
materiale de construcţii. Pentru realizarea fiecărui proiect va lucra câte o echipă.

Pe parcursul a 2 luni, aceștia vor realiza o machetă / idee / produs / material modern având o
legătură permanentă cu cadrele didactice de la Disciplina de Materiale de Construcţii (cu rol de
tutori-cadre didactice), cu studenţii din cadrul OSTL (cu rol de tutori-studenţi) și cu specialiști din
domeniu.
Acest proiect este format din două etape distincte:



Etapa I – Realizarea de produs/idee/machetă;
Etapa II - Prezentare produs/idee/machetă în Gala de jurizare/premiere.

În cadrul Galei de jurizare/premiere echipele participante îşi prezintă rezultatele.
Machetele/ideile/produsele sunt evaluate de către un juriu format din cadre didactice, specialişti şi
reprezentanţi ai studentilor.
Se vor premia cele mai bune idei expuse de studenți.

Beneficiarii proiectului
Beneficiarii direcți ai proiectului pot fi:



125 de studenți care formează echipele participante la concurs;
140 de participanți prezenţi în cadrul Galei de jurizare/prezentare și premiere a
machetelor/ideilor/produselor.

Desfășurarea proiectului
Proiectul are în componență două etape distincte:
 Lansarea şi Desfăşurarea Building Construct – înscrierea echipelor în concurs; pregatirea
produsului/ideei/machetei;
 Gala Building Construct – echipele participante îşi vor prezenta
produsele/ideile/machetele; are loc jurizarea şi premierea;
 Work Shop cu tema „BUILDING MATERIALS”.

Contact Facultatea de Construcții din Timişoara
Cătălin Badea: catalin.badea@upt.ro
Liana Iureş: liana.iures@upt.ro
Remus Chendes: remus.chendes@upt.ro
Tel.: 0256 403948; 0256 403949
CLĂDIREA ASPC, BIROURI: A119, A120

