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Titlul la rugby poate produce o
dezbatere serioasa privind sportul
timisorean
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După 21 de ani de la ultimul titlu de
campioană a României la un sport de echipe
(Politehnica, la handbal în 1991), Timișoara
a reușit, duminică, să câștige un titlu național
la rugby. La exact 40 de ani de la primul titlu
obținut în acest sport „pentru golani practicat
de gentlemani”. O performanță extraordinară,
în condițiile în care această echipă nu prea a
fost băgată în seamă nici de autoritățile
locale și, până cu puțin timp în urmă, nici de
public.
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Forderung der angewandten Forschung.
România este unul dintre statele membre ale UE cu o rată
ridicată de șomaj în rândul tinerilor. Acest lucru nu este o
consecinţă a slabei pregătiri a studenţilor, ci este cauzat,
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activitatea academică. Proiectul propune un model inovator
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universităţile tehnice, pentru a creşte în performanţă şi
calitate, revigorând noţiunea de practică aplicativă, direct
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Pana in 2014, ce facem cu proiectele pe
care le mai avem de implementat in
actuala perioada de programare?

„Grupul ţintă vizat de proiect este alcătuit din liceeni,
În ultima vreme s-a vorbit din ce în ce mai
mult despre banii europeni şi POSDRU,
auzindu-se multe voci spunând din nou că
autoritățile și-au bătut joc de fondurile
nerambursabile destinate dezvoltării
societăţii româneşti.

consiliaţi asupra oportunităţii îmbrăţişării unei cariere
inginereşti, student, îndrumaţi să se perfecţioneze pe teme
atractive, oferite de angajatori, şi tutori desemnaţi de

Maria Barna face ce face
si ramane sefa de
comisie: Jocurile sunt
departe de a fi pierdute de
deputatul UNPR...

Un sondaj de opinie realizat pe un eșantion
de vreo 5.000 de români cu drept de vot și de
creier a răspuns la întrebarea „cine e vinovat
de scandalul Oltchim?”. Nimeni nu mai
întreabă cine e vinovat de devalizarea de la
Oltchim, ce va păți ăla găsit eventual vinovat,
ci doar cine câștigă și cine pierde electorat
din acest megascandal cu substrat, firește,
electoral.

unităţile cu care se semnează convenţii-cadru de practică”,
spune prof. dr. Ioana Ionel, managerul de proiect. Pentru
informaţii suplimentare puteți vizita site-ul proiectului.
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