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MOTIVE PENTRU A PARTICIPA - the “ADDED
VALUE”
Angajarea necesită adaptarea la cerinţele pieţii
din Uniunea Europeană. Astfel, noi abilităţi,
abordări şi atitudini, într-o dimensiune
internaţională, reprezintă intrumente ce
facilitează angajarea absolvenţilor.
Procesul interactiv de predare/învăţare este
bazat pe principii şi tehnologii inovatoare ce
conduc la o educaţie de înaltă calitate şi
absolvenţi cu o pregătire superioară.
Studenţii vor dobândi o nouă perspectivă în
domeniul studiat, îmbogăţindu-şi cunoştinţele în
domeniul ingineriei mediului, dezvoltând astfel
competențe și abilităţi mai atractive pentru
angajatori.
De asemenea, vor avea oportunitatea de a
comunica în mod direct cu reprezentanţi din
piaţa angajatorilor, ceea ce poate conduce la o
creştere a potenţialului de angajare în context
internaţional.
În ansamblu, studenţii care participă în proiectul
EnvYJobs vor avea parte atât de o educaţie
suplimentară în arii de interes critic, cât şi de o
experienţă deosebit de plăcută, întrucât vor
călători, îşi vor face prieteni noi şi contacte din
mediul profesional.
Absolvenţii programului vor dezvolta un grad mai
ridicat
de
încredere
şi
independenţă
profesională, ceea ce va stimula competenţele
antreprenoriale în piaţa de angajare globală.
Cum să aplici & mai multe informații@

http://envyjobs.pub.ro

SERVICII ȘI FACILITĂȚI

Cazare: studenții care participă la „live labs”
vor avea acces la structurile de cazare ale
instituțiilor partenere, conform politicii
“Erasmus+ Mobility for Study purpose”.
Instituția de proveniență va asista studenții
pentru obținerea asigurării conform cerințelor
programului Erasmus+.
BEYOND THE UNIVERSITY COURSES
http://www.discovertrento.it/en/
http://romaniatourism.com/bucharest.html
http://cityofenschede.com/things-todo/activities/
http://teicm.gr/index.php?lang=en&cat_id=16.

PARTNER INSTITUTIONS
UNIVERSITY POLITEHNICA OF
BUCHAREST, BUCHAREST,
ROMANIA
http://www.upb.ro/en/
SAXION UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES, ENSCHEDE,
THE NETHERLANDS
https://www.saxion.edu/
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL
INSTITUTE OF CENTRAL
MACEDONIA, SERRES, GREECE
http://www.teicm.gr/index.
php?lang=en

http://www.unitn.it/en
Erasmus+ Programme – Strategic Partnership
Project No. 2015-1-RO01-KA203-015089

DESCRIEREA MODULULUI DE STUDII

Şase cursuri online (lecţii virtuale plus
laboratoare virtuale şi webminare) sunt
oferite, începând din octombrie 2016:
01. Design, Modelling and Simulation
Techniques for Wastewater Treatment
Processes, Universitatea POLITEHNICA din
București (UPB), Romania.
02. Soil and Air Quality Monitoring
Techniques, Universitatea POLITEHNICA din
București (UPB), Romania.
EnvYJobs

CREDITE ȘI CERTIFICATE DE PARTICIPARE

EnvYJobs este un proiect finațat în cadrul
programului ERASMUS+, ce implementează
soluţii inovatoare de predare/învăţare cu
scopul
îmbunătățiriii
cunoştinţelor
în
domeniul protecției mediului în vederea
accesării unor locuri de muncă mai bune, prin
obţinerea unor competenţe adaptate
cerințelor pieţei muncii.

Students care finalizeaz[ cu success modulul
EnvYJobs vor primi Certificate of Attendance
EnvYJobs E-learning Module.
Credite:
6 ECTS vor fi acordate după finalizarea cu
succes a modulului EnvyJobs, recunoscute
printr-o procedură de testare tip examen
online susţinut pe platforma EnvYJobs (câte
un examen pentru fiecare curs).

EnvYJobs oferă studenţilor din ciclurile de
licenţă, masterat şi doctorat oportunitatea de
a participa la 6 cursuri internaţionale, ce se
desfăşoară în 4 ţări, sub umbrela programului
Erasmus+.

Studenţii vor intra în contact cu reprezentanţi
ai pieţei muncii, printre care companii de apă,
agenţii de protecţie civilă şi a mediului,
companii din diverse ramuri industriale, în
vederea dezvoltării unei perspective clare a
ambelor părţi şi a unei mai bune adaptări a
cunoştinţelor dobândite cerinţelor industriei.

Archivio UniTrento, fototonina.com

Cursurile includ lecţii și laboratoare asincrone
şi virtuale, bazate pe o platformă web („weblabs” și web-lessons) şi laboratoare ce se
desfăşoară concret („live labs”) în cele 4 ţări
participante: România, Grecia, Olanda şi Italia.

În plus, 3 ECTS vor fi acordate pentru
finalizarea cu succes a laboratoarelor live.

03. Closing the NEW-Resource Cycle through a
Zero-Emission Water Management System,
Saxion University of Applied Science
(SAXION), Enschede, Olanda.
04. Geoinformation Technologies for Environmental Changes and Pressures Assessment,
Technological Educational Institute of Central
Macedonia (TEICM), Serres, Grecia.
05. Flood Hazard Assessment, Technological
Educational Institute of Central Macedonia
(TEICM), Serres, Grecia.
06. Sustainable Drinking Water Supply
Systems, University of Trento (UNITN), Trento,
Italia.
Şase laboratoare live sunt de asemenea
oferite, începând din februarie 2017.

