Principalele subiecte

Revoluția de la Timișoara,
văzută la Bruxelles
La 30 de ani de la zilele de s peranță, curaj ș i

Jurnalist BBC la
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Timișoara
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În ultimii ani, criza refugiaților a devenit un

Timiș oara, Reprezentanța Permanentă a
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României la Uniunea Europeană (...)

implicit în media. În aces t context,
Univers itatea de Ves t din Timiș oara împreună
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cu UNHCR (...)
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Startup Network by UVT
La începutul lunii decembrie, Univers itatea de
Ves t din Timiș oara a organizat, la Centrul

Cercetători ai UVT –
premiați de Academia
Română

Regional de Afaceri Timiș oara al CCIAT, un

Ca în fiecare an, rezultatele activităților de

eveniment s pecial dedicat antreprenoriatului

cercetare ș tiințifică ș i publicațiile membrilor

ș i inovării tinerilor.

comunității academice a Univers ității de Ves t
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din Timiș oara (...)
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CONFERINȚE / WORKSHOP-URI:
”Student ‘89”
Workshop „Școala motivațională” cu studenți și angajatori la Universitatea

de Vest din Timișoara
Workshopuri pentru studenții anului I de la Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie: Studiile lingvistice în era digitală (seria DIGITT)

PROIECTE:
ReMIND MAPPING ‘89
Eveniment de formare în cadrul proiectului RoS-NET2 Concurs cu tema
„Orașul nostru durabil” organizat la Liceul Teoretic Jean Louis Calderon din
Timișoara

COMPETIȚII:
UVT a găzduit a treia ediție a concursului de dezbateri pentru liceeni
„ARGUMENT” PROVOCĂRI ALE DREPTULUI ÎN SECOLUL XXI

DIVERSE:
Târgul Caritabil „Socio Claus”
Student Eminent – Tudor SUCIU, anul II Biochimie
Seara colindelor la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
O, festus dies!
Poveste de Crăciun și alte (pove)știri adevărate
Muzică și teatru la final de an
Tradiție și Experiment
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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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