
 
 

 

Între 19 și 21 mai 2022 se vor desfășura Zilele Facultății de Ingineria Materialelor 

și a Mediului, ediția din acest an fiind intitulată „Dinspre tradiţie, spre viitor”. 

Manifestarea va prilejui o incursiune în viitorul celor două domenii ale facultăţii, 

Ingineria Materialelor şi Ingineria Mediului, pornind de la o bogată tradiţie, ce se 

împleteşte cu începuturile Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. La eveniment vor 

participa reprezentanţi ai  unor companii de mare importanţă pentru facultate, atât 

pentru stagii de practică și posibilități de angajare a absolvenţilor, cât şi pentru 

colaborări ştiinţifice. Oportunităţile şi provocările momentului, dar şi ale viitorului 

predictibil în domeniile de interes ale facultăţii, vor fi discutate la masa rotundă 

intitulată „Relaţia facultate – industrie – societate, dinspre tradiţie spre viitor”.  

Cu începere de la ora 15, va avea loc, în Aula „Centenar” a universităţii, Forumul 

Academic al Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului. 

În 20 mai se va desfăşura cea de a XII-a ediție a Concursului de Comunicări 

Științifice SIMTECH, concurs de tradiţie destinat studenților, atât la nivel de licență, 

cât și de masterat. În acest an, în premieră, va fi şi o secţiune dedicată elevilor de 

liceu.  



 

PROGRAM 

 

 

Joi, 19 mai, în Aula „Centenar” 

9:30 – 10:00    Festivitatea de deschidere 

10:00 – 10:15  Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, dinspre 

tradiţie spre viitor 

10:15 – 11:15  Prezentare de companii de interes pentru studenţii facultăţii: 

Saint-Gobain, BMI Bramac România, Universal Alloy Corporation, Art Inks; 

11:20 – 11:45  Pauză de cafea 

11:45 – 12:45  Prezentare de firme de interes pentru studenţii facultăţii: 

Gühring, 3D Green, Naposint, Relians Corp.;  

12:45 – 13:15  Pauză 

13:15 – 14:15  Masă rotundă „Relaţia facultate – industrie – societate, dinspre 

tradiţie spre viitor” 

15:00 – 17:00  Forumul Academic al  Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a 

Mediului 

 

Vineri, 20 mai 

Concursul ştiinţific SIMTECH, cu începere de la ora 9:00, pe secţiunile Ingineria 

Materialelor şi Ingineria Mediului 

 

Sâmbătă, 21 mai 

Vizite ale elevilor în spaţiile facultăţii 

 

 


