
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii Pentru o Societate Sustenabilă 
 
 

Workshop privind învățarea bazată pe proiecte 

Cum să învăţăm cu ajutorul proiectelor 
 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
22 octombrie 2014 

12:00, Sala de lectură a Bibliotecii, Campus Spiru Haret 
 

12:00 
Înregistrarea participanţilor. Invitaţie la ceai 

Proiecţie de film: „Care este visul tău?” 

12:20 
Cuvânt de bun venit. Despre ideea proiectului 

Elena NECHITA, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

12:30 
Ce înseamnă „dezvoltare durabilă” şi cum putem construi o „societate durabilă” 

Gabriel LAZĂR, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

12:45 
Invățarea bazată pe proiecte. Considerații teoretice, exemple de proiecte de succes 

Venera-Mihaela COJOCARIU, Gloria-Cerasela CRIŞAN,  
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

13:30 
Proiectele de informatică ale liceenilor  

Lăcrămioara Mărgineanu, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 

13:45 
Lansarea concursului „Cel mai bun proiect în echipă”. Posibile teme de abordat 

Bogdan PĂTRUŢ, Constanța DUMITRIU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

14:00 
Cum construim un robot… 

Ştefan Arsene, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe, Master Informatică Aplicată  

14:15 

… şi cum se lucrează în proiectele mari cu roboţi: vizionarea filmului „Swarmanoid: 
Towards Humanoid Robotic Swarms”, realizat în cadrul proiectului Swarmanoid, 
dezvoltat de laboratoarele IRIDIA (Belgia), IDSIA, EPFL-LSRO şi EPFL-LIS (Elveţia) 
şi CNR-ISTC (Italia)  

www.ub.ro www.usi.ch 

  
 



 
 
 
 
 

 

 

14:45 
Managementul de proiect, sau drumul de la agonie la extaz 

Mihai Bondar, Head of Business Development, SCC Services Romania 

15:15 Discuţii libere. Inchiderea evenimentului 

 

 

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene 
pentru Uniunea Europeană extinsă. 

 
Despre finanţarea prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român:  

Titlul proiectului: „Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate 
Sustenabilă” (acronim BLISS) 
Perioada de implementare: septembrie 2013 – august 2016 
Buget total: 222.902 CHF 
Cofinanţare prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român: 84,79% 
Cofinanţare de la partenerul elveţian: 7,58% 
Fonduri proprii, în bani şi în natură: 7,63% 

 

Despre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro): 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este una dintre cele 56 de instituţii de 

învăţământ superior de stat, aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 
activităţi în domenii ştiinţifice foarte variate şi care respectă Procesul Bologna. 

Conform Cartei, misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este „didactică 
şi de cercetare ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către 
parteneriatele cu mediul academic, economic şi social.” Universitatea este 
comprehensivă şi regională, dezvoltând atât programe de studii universitare de licenţă, 
master şi doctorat, precum şi activităţi de cercetare pentru cerinţele din zona centrală a 
regiunii Nord-Est, cerinţe acordate cu cele de la nivel naţional şi internaţional. 
 

Date de contact: 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 
e-mail:  rector@ub.ro 
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