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Stimata Doamna/Stimate Domn,  
 

Va invitam in data de 13 Mai 2015, incepand cu ora 12.00 la Facultatea de Inginerie 

Chimica si Protectia Mediului din Iasi, Amfiteatrul CH II „Ilie Matei”, etaj I, sa participati la 

workshop-ul REGIOSIM: „Consultarea partenerilor si promovarea conceptului de 

Internship in domeniul Ingineriei si Managementului de Mediu”.  

Workshop-ul are ca obiectiv informarea si consultarea partilor implicate (studenti, 

reprezentanti ai universitatii si reprezentanti ai agentilor economici) cu privire la activitatile de 

internship in domeniul Ingineriei si Managementului de mediu. 

Programul workshop-ului include urmatoarele: 

- Prezentarea conceptului de internship, in special a caracteristicilor si avantajelor 

specifice fiecarei parti implicate (student, agent economic, universitate), 

- Experiente si perspective,  

- Discutii tematice cu privire la aspectele practice legate de activitatile de internship. 

Acest workshop este organizat de echipa proiectului REGIOSIM din cadrul 

Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului din Facultatea de Inginerie 

Chimica si Protectia Mediului, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, partenera in 

proiectul POS-DRU „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul 

Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele actuale 

ale pieţii muncii (REGIOSIM)”.  

Proiectul REGIOSIM este implementat de un consortiu international din care fac parte 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau (Coordonator), Universitatea Tehnica 

„Gheorghe Asachi” din Iasi (Partener 1), SC ASCENDIA DESIGN SRL (Partener) si 

Universita Politecnico di Torino  (Italia). 

 

Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra la acest Workshop pana la data de 

11.05.2015, la adresa de e-mail: daniela.arsene@ch.tuiasi.ro.  

 

Va multumim pentru colaborare.  

Responsabil Partener 1, 

Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu 
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