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Stimați studenți, 

 

 

În weekendul 23 -25 septembrie 2022 vom organiza evenimentul StartUPT - Bun venit în 

Universul Politehnicii! 
 

Evenimentul este organizat în contextul deschiderii noului an Universitar 2022 - 2023, iar 

obiectivele sunt: 

•  Organizarea Ceremoniei de deschiderea a noului an Universitar într-un cadru festiv la 

care sa participe toți studenții din anul I 

•  Oferirea unei experiențe inedite noii generații de studenți, cu privire la prima interacțiune 

pe care aceștia o vor avea cu reprezentanții universității 

Provocarea este aceea de a ne unii forțele: facultăți, ligi și departamente aștfel încât să 

transformăm acest weekend într-unul de referință și un model pentru anii următori.  

 
 

 

Desfășuratorul evenimentului este următorul: 
 
 

Vineri: 23 septembrie 2022 

Locație: Stadionul Știința 

 

17:00 – Start Ceremonia de deschidere a anului Universitar 2022-2023 

17:02 - 17:07 - Intonarea Imului UPT (LIVE Horia Crișovan) 

17:07 - 17:20 - Discurs conf. univ. dr. ing.  Florin Drăgan - Rector UPT 

17:20 – 17:2 - Discurs Christian von Albricshfeld 

17:27 - 17:34 - Discurs  Sorin Maxim 

17:34 - 17:41 - Discurs  Florin Ciocan 

17:41 - 17:46 - Discurs  Alex Luca 

17:46 - 17:50 - Difuzare Aftermovie Alumniversum 2022 

17:50 - 18:00 - Înmânare diplome - studenți care au fost admiși cu nota 10  

18:00 – Concert Rareș Mariș 

19:00 - Cinema în aer liber / Proiecție de film în parcul Mecanica – organizat de Ligile studențești 

19:00 - Petrecere studențească cu DJ 
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Sâmbătă: 24 septembrie 2022 

 

Locație A: Biblioteca UPT - Eveniment ZF ”Drive to win” organizat în parteneriat cu UPT 

10:00 – 17:00 – Eveniment ZF ”Drive to win” - prezentarea mașinii de Formula Electric - 

Eveniment organizat în premieră în România 

10:00 –11:15: Conferință de presă în incinta Bibliotecii UPT, in care vor lua cuvântul VicePrimarul 

Timisoarei, Președintele CJT, Rectorul UPT si oficialități din cadrul ZF Group. 

11:15 –11:45: Prezentare statică a mașinii pentru jurnaliști în fața Bibliotecii UPT 

12:15–13:30: Prezentare și discuții cu studenții în incinta Bibliotecii UPT și prezentare statică a 

mașinii în fața Bibliotecii UPT 

14:30 –17:00 Eveniment de prezentare tehnologie și mașina Formula E pentru publicul larg, în 

parcarea Bibliotecii UPT 

15:00-15:30 + 16:00-16:30: curse demonstrative cu mașina de Formula E, condusă de fostul pilot 

de formula 1, Nick Heidfeld, pe bulevardul Vasile Pârvan, pe tronsonul cuprins între bulvardul 

Mihai Viteazu și bulevardul Michelangelo. 
 

Locație B: Stadionul Știința - ”Bun venit la POLI” 

10:00 – 17:00 – Activități de tip ”bun venit la POLI” organizate de: 
 

• FACULTĂȚI 

Fiecare Facultate va primi un cort personalizat, o masă și 2 scaune. În cadrul acestui cort vor putea 

fi oferite informatii cu privire la orar, la desfășurarea anului universitar, alte proiecte de care ar 

putea fi interesați studenții, diverse premii sau distincții obținute în cadrul facultății. Scopul este 

acela de a prezenta facultatea dintr-o altă perspectivă, decât cea academică. 
 

• LIGI STUDENȚEȘTI 

Fiecare Ligă va primi un cort personalizat, o masă și 2 scaune. În cadrul acestui cort vor putea fi 

oferite informații cu privire la proiectele ligii, recrutarea de noi membri, jocuri și activități diverse 

specifice organizațiilor studențești. 
 

• Alte departamente precum:  CCOC, CEL, Biblioteca UPT, DRI, SAS UPT, UPT 

Racing Team, Clubul Spotiv și companii partenere. 

 
 

Tombola Bobocului: înscriere vineri si sambata/ extragerea va fi sambata după-amiaza și se vor 

oferi următoarele premii: 

• 1 laptop   
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• 3 rucsacuri 

• 3 goodie bags 

 

Duminică: 25 septembrie 2022 

 

10:00 – 17:00 – Activități organizate la Baza 2 

- Treasure Hunt, competiții sportive și de divertisment organizate de Ligile UPT și CCOC. 
 

Detalii suplimentare: 

- Pe stadion vor fi fi prezente și tonete cu mâncare de tip Street Food și băuturi răcoritoare / cafea 

 

 

Mult success în noul an universitar! 
 


