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Ce este Infotech? 

 

Infotech este un eveniment de anvergură la nivelul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care se 

desfășoară bianual și antrenează cel mai mare număr de studenți dintre toate proiectele 

desfășurate de către  Organizația Studenților din Universitatea Tehnică.  

 

De la începutul proiectului (în anul 2006) și până în prezent, OSUT a reușit, prin intermediul 

Infotech-ului, să aducă în fața studenților Universității Tehnice companii naționale și internaționale 

de top din domeniul tehnic. 

www.infotech.osut.org 
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Directii Infotech 

Principalele activități desfășurate în cadrul evenimentului sunt: prezentări de companii din 

domeniile de interes ale studenţilor, sesiuni de comunicări știinţifice, training-uri și workshop-uri, 

oferirea de locuri de muncă sau internship studenților și absolvenților.  

 

Infotech-urile își propun prin activitățile desfășurate sa reducă pragul și eventualele bariere de 

comunicare dintre studenți și companii, să faciliteze integrarea studenților pe piața muncii, dar și 

informarea lor cu privire la așteptările din partea angajatorilor.  

 

Totodată dorim să aducem în atenția studenților ultimele tehnologii din domeniul tehnic și să 

ajutăm companiile în selectarea studenților cu potențial în vederea unei colabărări ulterioare. 

www.infotech.osut.org 
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Ce este Electrotech? 

ElectroTech face parte din evenimentul InfoTech, specializându-se pe profilul electro și toate 

ramurile sale aparținătoare. În cadrul ElectroTech, companiile participante au ocazia de a-și 

prezenta activitatea și tehnologiile utilizate, iar prin participarea la un dialog deschis cu studenții au 

șansa de a-i selecta pe cei mai buni, în vederea unei colaborări ulterioare.  

 

Totodată, studenții pot intra în contact cu liderii de piață din domeniu, au acces la cele mai noi 

informații și descoperiri expuse de profesioniștii domeniului.  

 

Oferă companiilor suportul necesar pentru a organiza activități care să ofere studenților șansa de 

dezvoltare profesională și remarcare în rândul angajatorilor. 

www.infotech.osut.org 
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Organizatori 

Inițiatorul proiectului ElectroTech este Organizația Studenților din Universitatea Tehnică, respectiv 

OSUT Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca. 

 

OSUT este o organizație non-guvernamentală, având ca scop promovarea și apărarea intereselor 

studenților din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Activitatea organizației datează din anul 

2003, având în prezent un număr de peste 100 de membri.  

Obiectivul nostru principal este dezvoltarea de proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi 

profesionale ale studenţilor, oferirea de noi oportunităţi prin implicare într-o structură 

neguvernamentală, implementarea unui sistem eficient de stabilire a contactului dintre firme şi 

studenţi în vederea obţinerii unui loc de muncă.  

 

Urmărim dezvoltarea tinerilor studenţi cu iniţiativă, fiind conştienţi de faptul că studenţii reprezintă 

cea mai importantă resursă ce va influenţa viitorul. Mediul dinamic din acest cadru organizat 

formează liderii de mâine şi le dezvoltă abilităţile antreprenoriale şi de comunicare prin 

coordonarea de proiecte desfăşurate in colaborare cu alte organizaţii şi companii. 

www.infotech.osut.org 
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Premisele demarării proiectului 

Premisele demararii  acestui proiect sunt: 

 

• peste 5000 de studenți din cadrul Universității Tehnice vor să fie la curent cu ultimele produse și 

tehnologii de vârf 

• interesul dovedit de studenți în dezvoltarea unei cariere în domeniul în care s-au pregătit 

• nevoia executării de către studenți a unui stagiu de practică anual 

• nevoia de cunoaștere a cererii și pretențiilor angajatorilor de către studenți sau proaspeți 

absolvenți ai Universității Tehnice 

• interesul companiilor de a recruta personal din rândul studenților 

• interesul studenților de a afla din timp cerințele firmelor din domeniul studiat 

• sincronizarea teoriei din facultate cu practica și cerințele firmelor 

• reorientarea priorităților cauzată de explozia pieței de consum din domeniul tehnic 

• crearea unei legături între mediul business și cel academic 

www.infotech.osut.org 
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Obiective 

OSUT, împreună cu cadrele didactice, își propune: 

 

• prezența a minim 10 companii din domeniul studiat 

• prezența unui număr mare de studenți la fiecare prezentare 

• realizarea unei baze de date cu CV-uri, pusă la dispoziție reprezentanților companiei 

• demararea unor concursuri în domeniile celor trei facultăți pentru a-i premia pe cei mai buni 

studenți 

• realizarea de vizite la firmele de profil, în grupuri organizate 

• realizarea unor colaborări de lungă durată cu firmele și obținerea unor noi strategii de practică 

pentru studenți, precum și posibilitatea de a-și realiza proiectele de diplomă în cadrul firmelor 

• consolidarea imaginii UTCN și OSUT în rândul studenților 

• aducerea în atenția publicului clujean a activităților întreprinse de OSUT și Universitatea Tehnică 

www.infotech.osut.org 
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Desfasurarea evenimentului 

• prezentările companiilor se vor desfășura pe parcursul a maxim trei zile lucrătoare 

• companiile sunt libere să folosească orice mijloc propriu sau pus la dispoziție de către 

organizatori pentru a-și realiza prezentarea 

• orarul va fi prezentat în formă finală după confirmarea prezenței companiilor și va fi imprimat pe 

toate materialele de promovare, precum și publicat pe pagina web a evenimentului 

Perioada si locul 

 

Evenimentul va avea loc în perioada 2 - 6 aprilie 2012, în incinta clădirii Universității Tehnice situată 

pe strada Barițiu 26-28, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. În acest eveniment vor fi implicate 

următoarele facultăți: 

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

Facultatea de Inginerie Electrică  

www.infotech.osut.org 
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Desfasurarea evenimentului 

Promovare 

 

Va fi realizată începând cu două săptămâni înaintea evenimentului. 
 
• Afișe / Flyere în campusul universitar, camine,  sediile universității și secretariatele facultăților 
• Infostanduri la intrarea în facultăți, distrubuirea de fluturași/broșuri în campusurile studențești și 

în facultăți 
• Banner – pe universitate (Cladirea Electro, Str Baritiu Nr. 26-28) 

 
• Ziare și reviste locale 
• Radio: 

o StudentSound (radioul studenților Universității Tehnice, ascultat în cantine, pe aleea din 
Campusul Observator și on-line) 

o Radio Impuls 
o Q-Box 

 
• Internet (newsletter-e periodice) 

o site-ul oficial InfoTech 
o site-ul oficial UTCN 
o site-ul oficial OSUT  
o site-uri de social networking: Facebook, Twitter, Google Plus 
o grupurile pe care suntem moderatori/membri (Studenti_UTCN, în care sunt înscriși 

majoritatea studenților din cadrul UTCN, grupurile OSUT și grupurile de an pe secții și 
grupe) 

o rețeaua internă a campusului 
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Beneficii 

Pentru studenti 

 

• oportunitatea de a se informa asupra noilor tehnologii, de a intra în contact cu mediul de afaceri 

• șansa de a fi aleși pentru efectuarea unui stagiu de practică, realizarea lucrării de 

diplomă sau ocuparea unui loc de muncă 

• înregistrarea în baza de date a companiilor care recrutează studenți din domeniul tehnic 

• posibilitatea de a alege un domeniu pentru studii aprofundate 

• alinierea cu cerințele pieței în materie de pregătire profesională  

Pentru universitate 

 

• cadru de comunicare și informare 

• cunoașterea studenților dornici de implicare și aprofundare a cunoștiințelor 

• facilitarea stabilirii de contacte între firme și studenți 

• promovarea imaginii Universității Tehnice în mediul extern 

• alcătuirea unei baze de date a studenților dornici de implicare în activitățile unversității 

• sprijinirea acțiunilor studențești   

Pentru companii 

 
• facilitarea accesului in rândul studenților 
• posibilitatea recrutării de studenti care sa își desfășoare stadiul de practică in cadrul programelor 

lor 
• posibilitatea descoperirii si dezvoltării unor viitori angajați 

www.infotech.osut.org 
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Ediţii anterioare 
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Ediţii anterioare 
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Oferta de marketing 

Pachet 1 ~ 150€ ~ Sponsor 

 

• Prezenţa pe:   
• afiș  
• flyer 

• Promovare online: 
• facebook 

• newsletter-ului evenimentului 
• pagina web a evenimentului 
• grupurile de studenți: Studenti_UTCN, grupurile OSUT, grupurile de an/serie 

• Prezența de materiale proprii de promovare (flyere, broșuri) în mapa evenimentului 
• Amplasare roll-up/banner în zilele evenimentului  
• Prezența pe mapa evenimentului (4x2 cm - dimensiuni aproximative) 
• Concurs în cadrului evenimentului cu premii constând în materiale personalizate cu compania 
• Apariția în spot-ul video al evenimentului 

www.infotech.osut.org 
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Oferta de marketing 

Pachet 2 ~ 400€ ~ Partener 

 

• Prezenţa pe:   
• afiș  
• flyer 

• Promovare online: 
• facebook 
• newsletter-ului evenimentului 
• pagina web a evenimentului 
• grupurile de studenți: Studenti_UTCN, grupurile OSUT, grupurile de an/serie 

• Prezența de materiale proprii de promovare (flyere, broșuri) în mapa evenimentului 
• Amplasare roll-up/banner în zilele evenimentului  
• Prezența pe mapa evenimentului (4x2 cm - dimensiuni aproximative) 
• Concurs în cadrului evenimentului cu premii constând în materiale personalizate cu compania 
• Apariția în spot-ul video al evenimentului 

 
• Prezentare 30 min (20 min + 10 min) 
• Prezența pe banner-ul evenimentului 
• Menționarea în spot-urile publicitare radio ale evenimentului 
• Descrierea companiei pe pagina web a evenimentului  
• Descrierea companiei în mapa evenimentului (½ foaie A4)  
• Spot video al companiei pe ecranele cu plasmă din facultăți pe perioada evenimentului (15 sec) 
• Premii în cadrul prezentărilor din partea organizatorilor (căni, pixuri, stick-uri USB) 
• Amplasarea unui banner al companiei pe terenul sintetic din campusul Observator (2 săptămâni) 

www.infotech.osut.org 
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Oferta de marketing 

Pachet 3 ~ 700€ ~ Partener Oficial 

 

• Prezenţa pe:   
• afiș  
• flyer 

• Promovare online: 
• facebook 
• newsletter-ului evenimentului 
• pagina web a evenimentului 
• grupurile de studenți: Studenti_UTCN, grupurile OSUT, grupurile de an/serie 

• Prezența de materiale proprii de promovare (flyere, broșuri) în mapa evenimentului 
• Amplasare roll-up/banner în zilele evenimentului  
• Prezența pe mapa evenimentului (4x2 cm - dimensiuni aproximative) 
• Concurs în cadrului evenimentului cu premii constând în materiale personalizate cu compania 
• Apariția în spot-ul video al evenimentului 

 
• Prezentare 45 min (30 min + 15 min)  
• Stand 
• Prezența pe tricourile evenimentului 
• Spot radio la StudentSound al companiei (la cerere)  
• Prioritate în alegerea datei și orei prezentării 

• Macheta evenimentului pe site-ul organizației (cu prezența siglei companiei) - 30 zile din 

momentul semnării contractului 
• Spot video al companiei pe ecranele cu plasmă din facultăți pe perioada evenimentului 

(30 sec) 
• Descrierea companiei pe pagina web a evenimentului  
• Descrierea companiei în mapa evenimentului (o foaie A4) 
• Posibilitatea organizării/promovării unui eveniment al companiei în cadrul facultății (până 

la următoarea ediție a Infotech-urilor ) 
• Realizarea unui studiu detaliat având ca target studenții UTCN în funcție de necesitățile 

companiei (dorințele studenților cu privire la viitorul loc de muncă, deciziilor lor privind 

cariera) 

• Promovarea ulterioară a ofertelor companiei pe grupurile de discuție ale fiecărui 

ElectroTech (până la următoarea ediție) 

www.infotech.osut.org 
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Date de contact 

Coordonator proiect 

 

Dumitru Spermezan 

telefon: 0747.547.290 

mail: dumitru.spermezan@osut.org 

OSUT Cluj-Napoca 

 

Str. Ceahlău nr. 72 

web: www.osut.org 

mail: office@osut.org 

 

Persoana de contact 
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