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În baza protocolului de colaborare încheiat între Universitatea Ovidius din Constanța 

și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, respectiv cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 

în perioada Aprilie- Mai 2019 se vor derula evenimentele organizate în cadrul proiectului 

“O zi în Facultatea de Matematică și Informatică”. 

 

 Proiectul, aflat la cea de-a doua ediție, oferă studenţilor FMI posibilitatea de a 

interacţiona cu elevii de liceu din clasele a XI-a si a XII-a din jud Constanța și din Tulcea, de 

a-și prezenta proiectele realizate  în cadrul unor întâlniri care să faciliteze accesul elevilor la 

informaţii ce ţin de activităţile de instruire derulate in FMI. 

  

Calendarul activităților este următorul: 

 Masa rotundă elevi-studenți-cadre didactice, cu scopul consilierii și orientării 

profesionale a elevilor participanți și Seminar studentesc, în cadrul căruia studenţii îşi 

prezenta rezultatele/proiectele realizate, elevii putand testa functionalitatea aplicatiilor 

dezvoltate in cadrul laboratoarelor, organizate după cum urmează: 

- 17 aprilie 2019, ora 11.30 – participanti: elevii din Liceele Teoretice Decebal, Traian, Blaga 

Constanța 

- 9 mai 2019, ora 11.00 - participanti: elevii din Liceele Teoretice Ovidius Constanța, 

A. Saligny Cernavodă 

- 16 mai 2019, ora 11.00 - participanti: elevii  din Liceele Teoretice Gr. Moisil Tulcea, Callatis 

Mangalia și din Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea  

 Intâlnirea studenților FMI cu reprezentanții ISJ Constanta și ai firmelor IT -10 mai 

2019  

 Concursul în Tehnologia informației pentru elevi și studenti ESTIC 2019 -25 mai 

2019. 

Acest proiect de activități extracurriculare destinate studenților și elevilor din clasele a XI-a 

și a XII-a este finanțat de către Ministerul Educației Naționale, prin OMEN 3111/2018 și are 

ca beneficiari peste 250 de elevi și studenți. 

 

 

Coordonator proiect, 

Lector univ. dr. Gabriela Badea 
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