
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Categorie de grant
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”/ Facultatea de Mecanică
TITLUL PROIECTULUI: Şcoala de vară pentru elevi „Vreau să fiu student”  ( MECSTUD)
Acord de grant nr. 329/SGU/PV/III din 22.06.2020
Grupa I - Bicaz

Școala de vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”- MECSTUD
Program de derulare a activităților zilnice pentru două săptămâni la TUIASI  Facultatea de Mecanică

Perioada de implementare : 04-18 iulie  2021 – ONLINE

Ziua Ora, activitatea Locul de desfășurare
(platforma google.meet.com)

Ziua 1
4.07.2021

(duminică)

11,00 - 12,00  AI.I.0. Curs festiv de deschidere a Şcolii de
vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”- MECSTUD

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

12,30 - 13,00 AI. III.1. ”Cine suntem noi, studenții?”
Prezentare realizată de Liga studenților  LSM
13,30 - 14,30 AI.V.0. Tur ghidat în Campusul studențesc și
academic TUIASI - Prezentare realizată de Liga studenților
LSM

Ziua 2
5.07.2021

(luni)

10,00 - 11,00 ASZ.I. Cazarea virtuală - Primirea celor 2
grupe de elevi și a profesorilor însoțitori
Cămine din Campusul ”Tudor Vladimirescu” (TV)

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

11.00 – 13.00 AI.I.0. Primirea virtuală a celor 2 grupe de
elevi și a CIP la Facultatea de Mecanică – Prezentarea
facultăţii.
Loc de desfășurare: Sala de Consiliu a Facultății de
Mecanică.
Turul virtual al Facultăţii de Mecanică (vizitarea şi
prezentarea laboratoarelor facultăţii)
15,00 - 16,30 AI. III.2. “Meseriile viitorului” –Sesiune de
consiliere și orientare profesională – Centrul de Consiliere

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

17,00 - 18,30 AI. IV.1. Prezentarea bazei sportive- jocuri
sportive

Ziua 3
6.07.2021

(marți)

9,00 - 10,45 AI.I.1. C1 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ
de proiectare asistată de calculator-

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

11,15 - 13,00 AI.I.2. C1 ”De ce rămânem blocați în trafic” -
curs aplicativ de simulare a traficului urban
15,00-16,00 AI.VI.1. Vizitatea online a centrului vechi al
oraşului şi turnul Mânăstirii Golia

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

Ziua 4
7.07.2021
(miercuri)

9,00 - 10,45 AI.I.1. C2 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ
de proiectare asistată de calculator-

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

11,15 - 13,00 AI.I.2. . C2 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban
15,00-16,00 AI.VI.2. Tur ghidat online - Casa Studenților şi
Biblioteca Centrală Universitară

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

17,00 – 19,00 AI. VII.1. Vizionare film aristic

Ziua 5 (joi)
8.07.2021

9,00 - 10,45 AI. I.1. C3 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ
de proiectare asistată de calculator-CONCURS-cu premii;

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

11,15 - 13,00 AI.I.2. C3 ”De ce rămânem blocați în trafic”
- curs aplicativ de simulare a traficului urban;
Grupa 1
15,00-16,00 AI.V.1. „Cum este organizat un aeroport?” -
vizită online ghidată  la Aeroportul  Internaţional Iaşi

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

Ziua 6
9.07.2021

(vineri)

9,00 - 10,15 AI.V.2. ”Ce invaţă studenţii de la Facultatea de
SIM?” - vizită online la Facultatea de SIM

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu
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11,15 – 12,30 AI.V.3. Ce invaţă studenţii de la Facultatea
de CMMI?” - vizită online ghidată  la Facultatea de CMMI
15,00-16,00 AI.VI.3. „Doi buni prieteni – Creangă şi
Eminescu” - vizită online ghidată la Bojdeuca lui Creangă
şi Teiul lui Eminescu

Ziua 7
10.07.2021
(sâmbătă)

10,00 - 11,30 AI.IV.2. Drumeție și ecologizare -Prezentarea
online a traseului de drumeție pe Dealul Repedea, jocuri
tematice

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

12,00 – 13,30 AI.VI.5. Vizitarea online Palatului Culturii și a
Complexului Pallas Mall

Ziua 8
11.07.2021

(duminică)

10,00 - 13,00 AI.VI.4. Vizită online în Parcul Expoziţiei și
Grădina Botanică

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

15,00 – 17,00 AI.VII.2. Vizionare spectacol în aer liber
Teatrul Palas Mall

Ziua 9
12.07.2021

(luni)

9,00 - 10,45 AI.I.3. ”Cât de mult poluează automobilul
meu” - curs aplicativ – Loc de desfășurare: Laborator
masurare noxe

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

11,15 - 13,00 AI. I.4 . ”Ce este energia curată” - curs
aplicativ de utilizare a energiilor neconvenționale- Loc de
desfășurare: - Laborator panouri solare
15,00 - 16,30 AI. III.3. Eu și cariera mea. Eu sunt-eu
vreau-eu pot” –Sesiune de consiliere și orientare prof.
Grupa 1 – Loc de desfășurare: Centrul de Consiliere
17,00 - 18,30 AI.III.4. „Nediscriminarea – egaliate de şanse
în carieră” –Sesiune de consiliere și orientare profesională

Ziua 10
13.07.2021

(marți)

9,00 - 10,45 AI. II.1. ” Și eu pot face un roboțel”- atelier de
lucru

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

11,15 - 13,00 AI. II.2. ” Masina inteligentă ”- atelier de
lucru Loc de desfăşurare: Laboratorul de Mecatronică
15,00- 17,00 AI. IV.3.  Competiţie pe teme sportive https://meet.google.com/smh-

mtgr-zeu

Ziua 11
14.07.2021
(miercuri)

9,00 - 10,45 AI. II.3. ” Motorul inima automobilului”-
atelier de lucru - atelier de lucru
Loc de desfășurare:Laborator de motoare termice

https://meet.google.com/fzg-rb
dk-wjc

11,15 - 13,00 AI. II.4. ” Cum se rup piesele din oțel ?”-
atelier de lucru , Loc de desfășurare: Laboratorul de.
Rezistenţa materialelor
15,00 – 16,00 AI. V.4. ”Ce invaţă studenţii de la
Facultatea de ETTI?” -  vizită online la Facultatea de ETTI,

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

16,30-17,30 AI. VI.6. Vizită online ghidată la Biblioteca
TUIASI, Aula Magna „Carmen Sylva”, Sala Paşilor pierduţi ,
corp A TUIASI

Ziua 12
15.07.2021

(joi)

10,00-12,00 AI. V.5. Vizită de studii online la SC
BORGWARNER ROMÂNIA SRL

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

14,00 - 15,00 ASZ.I. Viața în Campusul ”Tudor
Vladimirescu” (TV) – oportunități și provocări
15,00- 17,00 AI. IV.3.  Competiţie pe teme sportive

Ziua 13
16.07.2021

(vineri)

10,00-12,00 AI. VI.7. Vizită online la Muzeul Unirii, Muzeul
Petru Poni şi Muzeul M. Kogălnicenu  Iaşi.

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

15,00-16,00 AI. V.6. Vizită de studii la S.C. Continental S.A.
Iaşi ,  Loc de desfăşurare: S.C. Continental S.A. Iaşi

Ziua 14
17.07.2021
(sâmbătă)

10,00-12,00 AI. V.7. Vizită de studii la S.C. Panifcom - Ferma
agricolă Vlădeni jud. Iaşi

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

18,0-19,00 AI. VII.4. „ Mecanica are talente ”– Program
artistic prezentat de studenţii F. de Mecanică, Loc de desf.:
Centrul de învăţare Remedium
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Ziua 15
18.07.2021
(duminică)

14,00 - 15,00 ASZ.I. Decazarea virtuală - Primirea celor 2
grupe de elevi și a profesorilor însoțitori – Cămine din
Campusul ”Tudor Vladimirescu” (TV);

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

15,00-17,00 AI.I.0. Curs festiv de închidere a Şcolii de
vară pentru elevi „Vreau să fiu student ”- MECSTUD;
Concluzii (participanți, organizatori); Cuvânt de închidere a
şcolii de vară – director proiect; Cuvânt de salut
reprezentatnt TUIASI; Acordarea diplomelor de participare;
Acordare premii.

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Categorie de grant
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”/ Facultatea de Mecanică
TITLUL PROIECTULUI: Şcoala de vară pentru elevi „Vreau să fiu student”  ( MECSTUD)
Acord de grant nr. 329/SGU/PV/III din 22.06.2020
Grupa II - Borca

Școala de vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”- MECSTUD
Program de derulare a activităților zilnice pentru două săptămâni la TUIASI  Facultatea de Mecanică

Perioada de implementare : 04-18 iulie  2021 – ONLINE

Ziua Ora, activitatea Locul de desfășurare
(platforma google.meet.com)

Ziua 1
4.07.2021

(duminică)

11,00 - 12,00  AI.I.0. Curs festiv de deschidere a Şcolii de
vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”- MECSTUD

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

12,30 - 13,00 AI. III.1. ”Cine suntem noi, studenții?”
Prezentare realizată de Liga studenților  LSM
13,30 - 14,30 AI.V.0. Tur ghidat în Campusul studențesc și
academic TUIASI - Prezentare realizată de Liga studenților
LSM

Ziua 2
5.07.2021

(luni)

10,00 - 11,00 ASZ.I. Cazarea virtuală - Primirea celor 2
grupe de elevi și a profesorilor însoțitori
Cămine din Campusul ”Tudor Vladimirescu” (TV)

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

11.00 – 13.00 AI.I.0. Primirea virtuală a celor 2 grupe de
elevi și a CIP la Facultatea de Mecanică – Prezentarea
facultăţii.
Loc de desfășurare: Sala de Consiliu a Facultății de
Mecanică.
Turul virtual al Facultăţii de Mecanică (vizitarea şi
prezentarea laboratoarelor facultăţii)
15,00 - 16,30 AI.IV.1. Prezentarea bazei sportive- jocuri
sportive

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

17,00 - 18,30 AI.III.2. “Meseriile viitorului” -Sesiune de
consiliere și orientare profesională – Centrul de Consiliere

Ziua 3
6.07.2021

(marți)

9,00 - 10,45 AI.I.2. C1 ”De ce rămânem blocați în trafic” -
curs aplicativ de simulare a traficului urban

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

11,15 - 13,00 AI.I.1. C1 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ
de proiectare asistată de calculator
15,00-16,00 AI.VI.1. Vizitatea online a centrului vechi al
oraşului şi turnul Mânăstirii Golia

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

Ziua 4
7.07.2021
(miercuri)

9,00 - 10,45 AI.I.2. C2 ”De ce rămânem blocați în trafic” -
curs aplicativ de simulare a traficului urban

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

11,15 - 13,00 AI.I.1. C2 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ
de proiectare asistată de calculator
15,00-16,00 AI.VI.2. Tur ghidat online - Casa Studenților şi
Biblioteca Centrală Universitară

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

17,00 – 19,00 AI. VII.1. Vizionare film aristic
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Ziua 5 (joi)
8.07.2021

9,00 - 10,45 AI.I.2. C3 ”De ce rămânem blocați în trafic” -
curs aplicativ de simulare a traficului urban-concurs-cu premii

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

11,15 - 13,00 AI.I.1. C3 ”Și eu pot proiecta” - curs aplicativ
de proiectare asistată de calculator-CONCURS-cu premii
15,00-16,00 AI.V.1. „Cum este organizat un aeroport?” -
vizită online ghidată  la Aeroportul  Internaţional Iaşi

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

Ziua 6
9.07.2021

(vineri)

9,00 - 10,15 AI.V.2. ”Ce invaţă studenţii de la Facultatea de
SIM?” - vizită online la Facultatea de SIM

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

11,15 – 12,30 AI.V.3. Ce invaţă studenţii de la Facultatea de
CMMI?” - vizită online ghidată  la Facultatea de CMMI,
15,00-16,00 AI.VI.3. „Doi buni prieteni – Creangă şi
Eminescu” - vizită online ghidată la Bojdeuca lui Creangă şi
Teiul lui Eminescu

Ziua 7
10.07.2021
(sâmbătă)

10,00 - 11,30 AI.IV.2. Drumeție și ecologizare -Prezentarea
online a traseului de drumeție pe Dealul Repedea, jocuri
tematice

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

12,00 – 13,30 AI.VI.5. Vizitarea online Palatului Culturii și a
Complexului Pallas Mall

Ziua 8
11.07.2021

(duminică)

10,00 - 13,00 AI.VI.4. Vizită online în Parcul Expoziţiei și
Grădina Botanică

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

15,00 – 17,00 AI.VII.2. Vizionare spectacol în aer liber
Teatrul Palas Mall

Ziua 9
12.07.2021

(luni)

9,00 - 10,45 AI.I.4. ”Ce este energia curată” - curs aplicativ
de utilizare a energiilor neconvenționale
Loc de desfășurare: Laborator panouri solare

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

11,15 - 13,00 AI. I.3 . ”Cât de mult poluează automobilul
meu” - curs aplicativ
Loc de desfășurare: Laborator măsurare noxe
15,00 - 16,30 AI.III.4. „Nediscriminarea – egaliate de şanse
în carieră” –Sesiune de consiliere și orientare profesională
17,00 - 18,30 AI.III.3. “ Eu și cariera mea. Eu sunt-eu
vreau-eu pot” –Sesiune de consiliere și orientare
profesională
Loc de desfățurare: Centrul de Consiliere

Ziua 10
13.07.2021

(marți)

9,00 - 10,45 AI.II.2. ” Masina inteligentă ”- atelier de lucru ,
Grupa2 , Loc de desfăşurare: Laborator mecatronică

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

11,15 - 13,00 AI. II.1. ” Și eu pot face un roboțel”- atelier de
lucru – Loc de desfăşurare: Laborator de roboţi mobili
15,00- 17,00 AI. IV.3.  Competiţie pe teme sportive https://meet.google.com/smh-

mtgr-zeu

Ziua 11
14.07.2021
(miercuri)

9,00 - 10,45 AI. II.4. ” Cum se rup piesele din oțel ?”-
atelier de lucru , Grupa 2 , Loc de desfășurare: Laboratorul
de  Rezistenţa materialelor.

 https://meet.google.com/aqx-t
ean-rfv

11,15 - 13,00 AI. II.3. . ” Motorul inima automobilului”-
atelier de lucru - atelier de lucru,
Loc de desfășurare:Laboratorul de motoare termice
15,00 – 16,00 AI. V.4. ”Ce invaţă studenţii de la
Facultatea de ETTI?” -  vizită online la Facultatea de ETTI

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

16,30-17,30 AI. VI.6. Vizită online ghidată la Biblioteca
TUIASI, Aula Magna „Carmen Sylva”, Sala Paşilor pierduţi,
corp A TUIASI

Ziua 12
15.07.2021

(joi)

10,00-12,00 AI.V.5.Vizită de studii online la SC BORGWARNER
ROMÂNIA SRL

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

14,00 - 15,00 ASZ.I. Viața în Campusul ”Tudor
Vladimirescu” (TV) – oportunități și provocări ;
15,00- 17,00 AI. IV.3.  Competiţie pe teme sportive
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Ziua 13
16.07.2021

(vineri)

10,00-12,00 AI. VI.7. Vizită online la Muzeul Unirii, Muzeul
Petru Poni şi Muzeul M. Kogălnicenu  Iaşi

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

15,00-16,00 AI. V.6. Vizită de studii la S.C. Continental S.A.
Iaşi ,  Loc de desfăşurare: S.C. Continental S.A. Iaşi

Ziua 14
17.07.2021
(sâmbătă)

10,00-12,00 AI. V.7. Vizită de studii la S.C. Panifcom - Ferma
agricolă Vlădeni jud. Iaşi

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

18,0-19,00 AI. VII.4. „ Mecanica are talente ”– Program
artistic prezentat de studenţii F. de Mecanică, Loc de
desfășurare:  Centrul de învăţare Remedium

Ziua 15
18.07.2021
(duminică)

14,00 - 15,00 ASZ.I. Decazarea virtuală - Primirea celor 2
grupe de elevi și a profesorilor însoțitori – Cămine din
Campusul ”Tudor Vladimirescu” (TV);

https://meet.google.com/smh-
mtgr-zeu

15,00-17,00 AI.I.0. Curs festiv de închidere a Şcolii de
vară pentru elevi „Vreau să fiu student ”- MECSTUD;
Concluzii (participanți, organizatori); Cuvânt de inchidere a
şcolii de vara – director proiect; Cuvânt de salut reprezentatnt
TUIASI; Acordarea diplomelor de participare; Acordare premii .
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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Categorie de grant
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”/ Facultatea de Mecanică
TITLUL PROIECTULUI: Şcoala de vară pentru elevi „Vreau să fiu student”  ( MECSTUD)
Acord de grant nr. 329/SGU/PV/III din 22.06.2020

Școala de vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”- MECSTUD
Program de derulare a activităților zilnice pentru două săptămâni la TUIASI Facultatea de
Mecanică
Perioada de implementare : 04-18 iulie  2021 – ONLINE

Ziua Ora, activitatea Locul de desfășurare (platforma
google.meet.com)

Ziua 1
4.07.2021

(duminică)

11,00 - 12,00  AI.I.0. Curs festiv de deschidere a
Şcolii de vară pentru elevi ”Vreau să fiu student”-
MECSTUD

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

12,30 - 13,00 AI. III.1. ”Cine suntem noi, studenții?”
Prezentare realizată de Liga studenților  LSM
13,30 - 14,30 AI.V.0. Tur ghidat în Campusul
studențesc și academic TUIASI - Prezentare realizată
de Liga studenților  LSM

Ziua 2
5.07.2021

(luni)

10,00 - 11,00 ASZ.I. Cazarea virtuală - Primirea celor
2 grupe de elevi și a profesorilor însoțitori
Cămine din Campusul ”Tudor Vladimirescu” (TV)

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

11.00 – 13.00 AI.I.0. Primirea virtuală a celor 2 grupe
de elevi și a CIP la Facultatea de Mecanică –
Prezentarea facultăţii.
Loc de desf.: Sala de Consiliu a Facultății de
Mecanică.
Turul virtual al Facultăţii de Mecanică (vizitarea şi
prezentarea laboratoarelor facultăţii)
15,00 - 16,30 AI. III.2. “Meseriile viitorului” –Sesiune
de consiliere și orientare profesională
(Grupa 1 – Centrul de Consiliere);

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc

17,00 - 18,30 AI. IV.1. Prezentarea bazei sportive-
jocuri sportive
(Grupa 1)

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu
https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu
https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc


15,00 - 16,30 AI. IV.1. Prezentarea bazei sportive-
jocuri sportive
(Grupa 2)

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

17,00 - 18,30 AI.III.2. “Meseriile viitorului” -Sesiune
de consiliere și orientare profesională
(Grupa 2 – Centrul de Consiliere)

Ziua 3
6.07.2021

(marți)

9,00 - 10,45 AI.I.1. C1 ”Și eu pot proiecta” - curs
aplicativ de proiectare asistată de calculator-
Grupa 1

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc

11,15 - 13,00 AI.I.2. C1 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban
Grupa 1
9,00 - 10,45 AI.I.2. C1 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban,
Grupa 2

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

11,15 - 13,00 AI.I.1. C1 ”Și eu pot proiecta” - curs
aplicativ de proiectare asistată de calculator-
Grupa 2
15,00-16,00 AI.VI.1. Vizitatea online a centrului
vechi al oraşului şi turnul Mânăstirii Golia –
(grupa 1 + grupa 2)

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

Ziua 4
7.07.2021
(miercuri)

9,00 - 10,45 AI.I.1. C2 ”Și eu pot proiecta” - curs
aplicativ de proiectare asistată de calculator-
Grupa 1

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc

11,15 - 13,00 AI.I.2. . C2 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban ,
Grupa 1
9,00 - 10,45 AI.I.2. C2 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban
Grupa2

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

11,15 - 13,00 AI.I.1. C2 ”Și eu pot proiecta” - curs
aplicativ de proiectare asistată de calculator
Grupa 2
15,00-16,00 AI.VI.2. Tur ghidat online - Casa
Studenților şi Biblioteca Centrală Universitară
(Grupa 1+Grupa 2)

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

17,00 – 19,00 AI. VII.1. Vizionare film aristic

Ziua 5 (joi)
8.07.2021

9,00 - 10,45 AI. I.1. C3 ”Și eu pot proiecta” - curs
aplicativ de proiectare asistată de
calculator-CONCURS-cu premii;
Grupa 1

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc

11,15 - 13,00 AI.I.2. C3 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului urban;
Grupa 1
9,00 - 10,45 AI.I.2. C3 ”De ce rămânem blocați în
trafic” - curs aplicativ de simulare a traficului
urban-concurs-cu premii;
Grupa 2

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

11,15 - 13,00 AI.I.1. C3 ”Și eu pot proiecta” - curs
aplicativ de proiectare asistată de
calculator-CONCURS-cu premii;
Grupa 2
15,00-16,00 AI.V.1. „Cum este organizat un
aeroport?” - vizită online ghidată la Aeroportul
Internaţional Iaşi

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

Ziua 6
9.07.2021

(vineri)

9,00 - 10,15 AI.V.2. ”Ce invaţă studenţii de la
Facultatea de SIM?” - vizită online la Facultatea de
SIM,
Grupa 1+ Grupa 2

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

https://meet.google.com/aqx-tean-rfv
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11,15 – 12,30 AI.V.3. Ce invaţă studenţii de la
Facultatea de CMMI?” - vizită online ghidată la
Facultatea de CMMI,
Grupa 1+ Grupa 2
15,00-16,00 AI.VI.3. „Doi buni prieteni – Creangă şi
Eminescu” - vizită online ghidată la Bojdeuca lui
Creangă şi Teiul lui Eminescu

Ziua 7
10.07.2021
(sâmbătă)

10,00 - 11,30 AI.IV.2. Drumeție și ecologizare
-Prezentarea online a traseului de drumeție pe Dealul
Repedea, jocuri tematice

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

12,00 – 13,30 AI.VI.5. Vizitarea online Palatului
Culturii și a Complexului Pallas Mall

Ziua 8
11.07.2021

(duminică)

10,00 - 13,00 AI.VI.4. Vizită online în Parcul
Expoziţiei  și Grădina Botanică

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

15,00 – 17,00 AI.VII.2. Vizionare spectacol în aer
liber  Teatrul Palas Mall

Ziua 9
12.07.2021

(luni)

9,00 - 10,45 AI.I.3. ”Cât de mult poluează
automobilul meu” - curs aplicativ –
Grupa 1, Loc de desf.: Laborator masurare noxe

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc

11,15 - 13,00 AI. I.4 . ”Ce este energia curată” - curs
aplicativ de utilizare a energiilor neconv.,
Grupa 1 , Loc de desf.: - Laborator panouri solare
15,00 - 16,30 AI. III.3. Eu și cariera mea. Eu sunt-eu
vreau-eu pot” –Sesiune de consiliere și orientare prof.
Grupa 1 – Loc de desf.: C. de Consiliere
17,00 - 18,30 AI.III.4. „Nediscriminarea – egaliate de
şanse în carieră” –Ses. de cons. și orientare prof.,
Grupa 1
9,00 - 10,45 AI.I.4. ”Ce este energia curată” - curs
aplicativ de utilizare a energiilor neconv.,
Grupa 2 , Loc de desf.:- Laborator panouri solare

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

11,15 - 13,00 AI. I.3 . ”Cât de mult poluează
automobilul meu” - curs aplicativ –
Grupa  2, Loc de desf.: Lab. masurare noxe;
15,00 - 16,30 AI.III.4. „Nediscriminarea – egaliate de
şanse în carieră” –Ses. de cons. și orientare prof.,
Grupa 2
17,00 - 18,30 AI.III.3. “ Eu și cariera mea. Eu sunt-eu
vreau-eu pot” –Sesiune de consiliere și orientare prof.
Grupa 2 – Loc de desf.: C. de Consiliere

Ziua 10
13.07.2021

(marți)

9,00 - 10,45 AI. II.1. ” Și eu pot face un roboțel”-
atelier de lucru –
Grupa 1

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc

11,15 - 13,00 AI. II.2. ” Masina inteligentă ”- atelier
de lucru ,
Grupa 1 , Loc de desfăşurare: Lab. Mect
9,00 - 10,45 AI.II.2. ” Masina inteligentă ”- atelier de
lucru ,
Grupa2 , Loc de desfăşurare: Laborator mecatronică

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

11,15 - 13,00 AI. II.1. ” Și eu pot face un roboțel”-
atelier de lucru –
Grupa 2, Loc de desfăşurare: Laborator de roboţi
mobili,
15,00- 17,00 AI. IV.3.  Competiţie pe teme sportive:
Grupa 1- Grupa 2

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

Ziua 11
14.07.2021
(miercuri)

9,00 - 10,45 AI. II.3. ” Motorul inima
automobilului”- atelier de lucru - atelier de lucru
Grupa 1, Loc de desf.: Lab. de motoare termice

https://meet.google.com/fzg-rbdk-wjc
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11,15 - 13,00 AI. II.4. ” Cum se rup piesele din oțel
?”- atelier de lucru ,
Grupa 1 , Loc de desf.: Dep, IMMR, Lab. rezistenţa
materialelor-
9,00 - 10,45 AI. II.4. ” Cum se rup piesele din oțel
?”- atelier de lucru , Grupa 2 , Loc de desf.: Lab.
rezistenţa materialelor.

 https://meet.google.com/aqx-tean-rfv

11,15 - 13,00 AI. II.3. . ” Motorul inima
automobilului”- atelier de lucru - atelier de lucru
Grupa 2, Loc de desf.:Lab. de motoare termice
15,00 – 16,00 AI. V.4. ”Ce invaţă studenţii de la
Facultatea de ETTI?” - vizită online la Facultatea de
ETTI,
Grupa 1+2

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

16,30-17,30 AI. VI.6. Vizită online ghidată la Biblioteca
TUIASI, Aula Magna „Carmen Sylva”, Sala Paşilor
pierduţi , corp A TUIASI

Ziua 12
15.07.2021

(joi)

10,00-12,00 AI. V.5. Vizită de studii online la SC
BORGWARNER ROMÂNIA SRL

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

14,00 - 15,00 ASZ.I. Viața în Campusul ”Tudor
Vladimirescu” (TV) – oportunități și provocări ;
15,00- 17,00 AI. IV.3.  Competiţie pe teme sportive:
Grupa 1- Grupa 2 ;

Ziua 13
16.07.2021

(vineri)

10,00-12,00 AI. VI.7. Vizită online la Muzeul Unirii,
Muzeul Petru Poni şi Muzeul M. Kogălnicenu Iaşi. Loc
de desf.:
Grupa 1+ Grupa 2

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

15,00-16,00 AI. V.6. Vizită de studii la S.C. Continental
S.A. Iaşi , Loc de desfăşurare: S.C. Continental S.A.
Iaşi

Ziua 14
17.07.2021
(sâmbătă)

10,00-12,00 AI. V.7. Vizită de studii la S.C. Panifcom -
Ferma agricolă Vlădeni jud. Iaşi

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

18,0-19,00 AI. VII.4. „ Mecanica are talente ”–
Program artistic prezentat de studenţii F. de Mecanică,
Loc de desf.:  Centrul de învăţare Remedium

Ziua 15
18.07.2021
(duminică)

14,00 - 15,00 ASZ.I. Decazarea virtuală - Primirea
celor 2 grupe de elevi și a profesorilor însoțitori –
Cămine din Campusul ”Tudor Vladimirescu” (TV);

https://meet.google.com/smh-mtgr-zeu

15,00-17,00 AI.I.0. Curs festiv de închidere a Şcolii
de vară pentru elevi „Vreau să fiu student ”- MECSTUD;
Concluzii (participanți, organizatori); Cuvânt de
inchidere a şcolii de vara – director proiect; Cuvânt de
salut reprezentatnt TUIASI; Acordarea diplomelor de
participare; Acordare premii.

https://meet.google.com/aqx-tean-rfv
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