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Știință

Practică

Evoluție

       Știința reprezintă cunoașterea problemelor care țin 
de realitatea fizică. În domeniul construcțiilor, 

observarea rațională a fenomenelor naturale oferă date 
critice asupra comportării structurilor.

       Teoriile concepute prin observații au ca finalitate 
realizarea structurilor, acest fapt are ca scop punerea în 

practică a cunoștințelor de teorie.
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Practică

Vizite tehnice

Demonstrații tehnice

 Prin cadrul acestui eveniment se pot organiza 

vizite tehnice pe șantierul dmneavoastră sau pe 

diverse șantiere de interes, astfel studenții pot să 

vadă partea practică a soluțiilor în diverse situații

 Rolul acestora este de a înlesni studenții în 

procesul de învățare. Aceste demonstrații pot fi 

realizate în incintele Facultății de Construcții sau în 

diferite locații



Internshipuri

Locuri de muncă

 Realizarea unui parteneriat prin 

oferirea unor locuri de internship pentru 

studenții Facultății de Construcții

 Prezentarea ofertei de muncă în 

compaia dumneavoastră cât și mediul de 

lucru astfel încât studenții intră în contact 

indirect cu câmpul muncii, iar în momentul 

când veți plasa un loc de muncă, studenți 

Facultății de Construcții fiind deja familiari 

cu compania dumneavoastră, iar interesul 

spre aceasta fiind considerabil unul mai 

mare

www.ascut.ro/cariere 
platformă dedicată locurilor

 de muncă
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Tehnologii speciale

Prezentări de companii

Traininguri

Simulare de interviu

Ev
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 ”Time is money” - În construcții această expresie este utilizată pe 

fiecare șantier, astfel considerăm că o cunoaștere a tehnologiilor 

speciale te face mai competitiv în rândul investitorilor

 Să fi cunoscut este un lucru important! Atunci când te afli în 

momentul în care trebuie să alegi o companie în care vrei să lucrezi pe 

viitor e foarte util să ști un minim de cunoștințe despre aceasta

 Orice pas este mai ușor atunci cănd ești ajutat. Prin traininguri 

dorim să ajutăm studenții să se dezvolte suplimentar decăt le oferă 

actul didactic prin aportul adus de către profesioniști ai domeniului

 Prima impresie poate să conteze mai mult decât am crede. Din 

acest considerent dorim să le oferim studenților posibiitatea de a trece 

print-un interviu sau o simulare de interviu care să-i pregătească 

pentru viitor, în urma unei simulări de interviu studenții devin mai 

familiari cu cerințele impuse de angajatori
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PROMOVAREA  

 Afișe/flyere – în campusul universitar, căminele 

studențești, clădirile Facultății de Construcții

 Parteneri Media – amintim CityNapoca, 

ClujLife, ClujMedia, I Like Cluj, Ziarul Clujean, Cluj 

Online, Clujul de Buzunar, Calendar Evenimente, 

Jurnalul de Afaceri, Brico Retail, Cluj.com, etc.

 

 Promovare Online – site-ul oficial al 

evenimentului www.consens.ascut.ro, 

www.ascut.ro,  www.utcluj.ro, 

www.constructii.utcluj.ro, site-uri de socializare 

Facebook, newsletter.

 Grupuri de Facebook, rețeaua de intranet din 

campusul studențesc

 Sesiuni de informare, InfoPoint, viu-grai.

Promovarea evenimentului se realizează online 

pe rețelele de socializare cât și prin intermediul 

site-urilor noastre, dar și a partenerilor media, 

iar offline prin flayere, afișe, promovare pe 

ecranele din cladirile UTCN, etc.
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 prezența pe materialele de promovare
 distibuire materiale promoționale în cadrul 
             evenimentului
           descriere scurtă a companiei pe site-ul 
           evenimentului + link către site-ul companiei 
          promovare pe rețele sociale
 amplasare roll-up

 

                   pagină dedicată pe site-ul asociației
                 postarea unor anunțuri dedicate în      
             social media
              newsletter dedicat către baza de
            date ASCUT (aproximativ 7000 membri)
         posibilitatea de amplasare a unui stand de  
       prezentare în cadrul evenimentului
      acordarea titulaturii de sustinător pentru    
    urmatorul eveniment al ASCUT

   prezentare/workshop pentru studenți

     promovarea companiei pe ecranele 

       Facultății de Construcții

         anunț în social-media la semnarea  

    parteneriatului

       promovarea în newsletterul ASCUT

                 descriere detaliată a companiei 

Susținator 

Sponsor
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10vizite tehnice

30
+1000studenți informati

Parteneri
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 Construim Împreunã
- masã rotundã între cei 3 
”actori” 
- Studenți, Cadre didactice, 
Mediul Economic

18-19
APRILIE

Săptămâna Studenților 
Constructori

- eveniment amplu dedicat 
Facultãții de Construcții, care 
cuprinde o multitudine de alte 
proiecte pe diverse teme.

13-20

 MAI

Sesiunea Naționalã de Comunicãri 
Științifice Studențești - Ediția a XVII -a

- eveniment integrat care reunește cele 3 
ramuri ale Ingineriei Civile 
 - Construcții
 - Instalații 
 - Arhitecturã

17-20

MAI

Proiecte Viitoare - 2018
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