Principalele subiecte

10 ani de la înființarea
Consorțiului
„Universitaria”

Performanță în ierarhia
națională
UVT îș i cons olidează poziția ca ins tituție de

În calitate de membră a celui mai pres tigios

învățământ s uperior, reuș ind s ă s e clas eze,

for de reprezentare academică, Univers itatea

conform Raportului as upra Metarankingului

de Ves t din Timiș oara a găzduit, în perioada

Univers itar 2019, pe poziția a patra la nivel

22 – 23 noiembrie 2019, lucrările Cons orțiului

național

„Univers itaria”.

Mai multe
Mai multe

Ordinul „Meritul pentru
învățământ” în grad de
ofițer pentru UVT
În cadrul unei ceremonii s olemne, la Palatul
Cotroceni a avut loc decernarea Ordinului
„Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer,
Univers ității de Ves t din Timiș oara, cu prilejul
Z ilei Naţionale a României (...)

Literatură, dialog și
emoție la UVT
Întâlnirile pe care Univers itatea de Ves t din
Timiș oara le organizează cons tant cu
pers onalități din domeniul culturii au continuat
ș i în luna noiembrie cu o nouă prelegere în
cadrul s eriei „Conferințele UVT”.

Mai multe

Mai multe

EVENIMENTE:
Monedă de argint, la 75 de ani de la înființarea Universității de Vest din
Timișoara

CONFERINȚE / WORKSHOP-URI:
Curs post-universitar de specializare în blockchain
#A skilled future aired @UVT
Manifestare științifică dedicată doctoranzilor
Simpozionul „Polis și Paideia”: Scurtă cronică și concluzii
Colocviul Literacum, ediția a VIII-a
A 3-a ediție a Sesiunii Internaționale de Comunicări a Societății Române
pentru Astronomie Culturală
“Contact and Poisson Geometry”
Ateliere de experimente distractive – proiectul ScienceHub la final
Zilele Carierei

PROIECTE:
Automated Reasoning in the Class – ARC

COMPETIȚII:
Performanțe ale studenților Facultății de Arte și Design din Timișoara la
IncubART – Urban Installations Hackathon
Shades of Meaning – Concurs interuniversitar de traduceri pentru
studenți, ediția a V-a
Catalysts Coding Contest
Concursul de astronomie Ioan Curea 2019

DIVERSE:
Ziua Națională fără Tutun, marcată la UVT
„Cardinalul” – proiecție de film și dezbatere, în prezența regizorului Nicolae
Mărgineanu și a actorului Radu Botar
Brumar sub semnul muzicii și al teatrului
Prof. univ. dr. Vasile Popovici – profesor invitat la „Școala de Înalte Studii în
Științe Sociale” (EHESS), Paris
Lansare de carte: Adriana Babeți. Știința veselă
Repere identitare ale spiritualității românești
Studenții FMI în vizită la Nokia Technology Center Timișoara
Eveniment de formare privind proiectul RoS-NET2
GIS Day – 13.11.2019 – Ziua Mondială a Sistemelor Informatice Geografice
celebrată la Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din
Timişoara
GisTM Labs la Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din
Timişoara
Promovarea ofertei de studii universitare a Facultății de Chimie, Biologie,
Geografie la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timișoara
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Acest email a fost trimis către {{ contact.EMAIL }}
Ai primit acest email deoarece ești abonat la newsletter-ul UVT
Dezabonează-te
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