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În baza protocolului de colaborare încheiat între Universitatea Ovidius din Constanța 

și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în luna Mai 2018 se va derula proiectul “O zi în 

Facultatea de Matematică și Informatică”. 

 
Obiectivul general al acestui proiect este creşterea vizibilităţii activităţilor studenţeşt i 

derulate în cadrul facultății şi facilitarea interacţiunii studenţilor cu partenerii din mediul 

preuniversitar şi din mediul economic.  

 

În perioada 3-27.05.2018, activităţile care se vor desfășura sunt următoarele:  

- Seminarul studenţesc al Facultății de Matematică și Informatică în cadrul căruia 

studenţii îşi vor prezenta rezultatele/proiectele realizate în fața cadrelor didactice și a 

elevilor din clasele a XI-a/ a XII-a interesați de domeniul Matematică/Informatică; 

- Întâlnirea studenților facultății cu elevii din clasele a XI-a/ a XII-a interesați de 

domeniul Matematică/Informatică în cadrul unei Mese rotunde studenți-elevi-cadre 

didactice pe teme legate de Educație și de Orientare profesională; 

- Concursul tematic: „A XI-a Ediție a Concursului pentru Elevi și Studenți în 

Tehnologia Informației - ESTIC 2018”, organizat de către conf.univ.dr. Elena 

Pelican, se va susține în data de 19.05.2018, pe două secţiuni: cea dedicată elevilor de 

liceu și cea pentru studenți. Acestea vor fi prezidate și jurizate de către cadre didactice 

ale facultății, reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Județean Constanța și ai mediului  

de afaceri din Constanța și București. 

- Întâlnirea studenților facultății cu reprezentanți ai mediului socio-economic (cadre 

didactice din mediul preuniversitar, reprezentanți ai firmelor de profil IT), pentru a 

facilita accesul și integrarea studenților în piața muncii, fie în domeniul Matematică 

(ca profesori în mediul preuniversitar), fie în domeniul Informatică (ca specialiști IT).  

 

Acest proiect de activități extracurriculare destinate studenților este finanțat de către 

Ministerul Educației Naționale, prin OMEN 3111/2018, activitățile fiind organizate și cu 

sprijinul Ligii Studenților din UOC. 

 

 

Coordonator proiect, 

Lector univ. dr. Gabriela Badea 
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