Principalele subiecte

Împreună suntem UVT
Timiș oara s -a cons olidat în timp prin pris ma

Specialiști în Securitate
internațională, la
Timișoara

valorilor as umate de către membrii s ăi,

Provocările clas ice ș i emergente de s ecuritate

Comunitatea Univers ității de Ves t din

precum ones titatea, profes ionalis mul ș i

din regiunea Balcanilor s unt dezbătute în

res pectul, valori care îi conturează

fiecare an în cadrul conferinței internaționale

dezvoltarea ș i îi dau cons is tență.

„Security Challenges in the Balkans ”.

Mai multe

Mai multe

30 de ani de parteneriat
România-SUA

Săptămâna Verde în UVT
Univers itatea de Ves t din Timiș oara es te o

Lucrările unui program cultural ș i educațional

univers itate „verde”, care încurajează prin

inedit pentru capitala Statelor Unite ale

acțiunile s ale un s til de viață s ănătos , cu un

Americii, dedicat anivers ării a 30 de ani de la

impact minim as upra mediului.

Revoluția Română, au debutat în data de 21
octombrie, în Was hington DC.

Mai multe

EVENIMENTE:
UVT acordă șanse la educație și celor vulnerabili

Mai multe

CONFERINȚE / WORKSHOP-URI:
Dialoguri captivante la UVT
Conferința internațională MotivAction
Comunicare și educație pentru societate
Licența, un succes

PROIECTE:
UVT promovează incluziunea
Proiect de colaborare România-Serbia
Proiect inedit dedicat împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din decembrie
1989
Lansarea celei de-a doua ediții a studiului privind evaluarea gradului de
satisfacție a turiștilor străini în Timișoara și împrejurimi

DIVERSE:
Noi ierarhizări internaționale pentru UVT
Decorație Regală pentru UVT
Designerii de la UVT pun vestul pe harta modei românești
„60 de ani de geografie la Universitatea de Vest din Timișoara”
Practicile de teren ale Departamentului de Geografie
Elevi și studenți la Centrul Aplicativ de Științe ale Naturii
Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 @Nokia
Evenimente muzical – teatrale ale lunii octombrie
UVT marchează Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane
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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

ș

