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Career Hub-UPIT. Lansarea oficială a ofertei educaționale pentru anul 2019-2020.
Recrutarea Ambasadorilor UPIT
Universitatea din Pitești, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș organizează miercuri, 5 decembrie
2018, orele 14.00-16.00, în Corpul Central din Târgul din Vale nr.1, Career Hub:Magia Meseriilor, eveniment
cu prilejul căruia va fi lansată oficial oferta educațională pentru anul universitar 2019-2020.
La eveniment sunt invitați elevi și cadre didactice din liceele argeșene, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai
administrației publice locale, mass media.
Elevii vor descoperi peste 50 de programe de studii și vor descoperi magia și frumusețea meseriilor în cadrul
atelierelor de lucru organizate de Universitatea din Pitești: Ornamente și cadouri de Crăciun, Energii regenerabile,
Tot ce trebuie sa știi despre contractul individual de muncă și contractul de voluntariat, Să vorbim despre stratupuri și antreprenoriat!, Proiectarea, simularea si fabricația produselor din industria de automobile, O incursiune
în lumea transporturilor. Automobilul: înger și demon, Interferențe între științele umaniste și instrumentele digitale,
Atelierul de muzică, Electronică, Telecomunicații și Calculatoare – bazele dezvoltării unei cariere durabile,
Copacul nemuritor al educației - aplicații și jocuri didactice; Testarea intereselor vocaționale și testarea stimei de
sine; Relatarea stand-up (transmiterea știrilor de televiziune cu prompter); Vizionare film documentar, Sănătate și
stil de viață, Să vorbim despre limbaje de programare! Inovație si creativitate în educație fizică și sport,
Construiește-ți singur aventura, alege cariera potrivită!.
Cu prilejul Career Hub: Magia Meseriilor, Universitatea din Pitești lansează, totodată, apelul la candidaturi pentru
tinerii care doresc să devină Ambasadori UPIT și să reprezinte Universitatea din Pitești în comunitatea de elevi
din județul Argeș, în cadrul unor proiecte complexe de promovare și dezvoltare de imagine.
Notă: Înscrierea se face prin completarea (în dublu exemplar) a acordului de parteneriat. Acesta poate fi depus la UPIT în ziua
evenimentului și în baza lui vor fi eliberate diplome participanților.
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