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Building Construct 

= CONCURS STUDENTESC = 

 

TITLU: “BUILDING CONSTRUCT”  

DATA:   25 mai 2022, ora 14:00 

LOCATIA: Amfiteatrul Victor Vlad 

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 împreună 

cu Liga Studenţilor de la Facultatea de Construcţii (OSTL). 

Partener: Grupul IABSE Romania 
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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 moderne.  

 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.C.G. (Inginerie Civilă în limba 

germană), I.C.E. (Inginerie Civilă în limba engleză). 

 Studenţii se vor organiza în echipe de maxim 7 membri şi se înscriu pentru realizarea 

unor machete sau prezentarea unei idei, utilizând materiale de construcţii.  

Pe parcursul a 2 luni, studenţii 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 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/machete expuse de studenți. 


