
FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU

Ora/data luni, 28.09.2020 marți, 29.09.2020 miercuri, 30.09.2020 joi, 01.10.2020 vineri, 02.10.2020 sâmbătă, 03.10.2020 duminică, 04.10.2020
08:00-09:00
09:00-10:00

Prezentarea generală a 
programelor de studii - online 
(Muzică, Instrumente, Canto, 

Actorie) Târgul ONG-urilor - online / 
sediul central UVT (bd. 

Vasile Pârvan nr. 4)

10:00-11:00 Festivitatea de deschidere a 
anului universitar 2020-2021 - 

online

Teambuilding organizat de 
Facultatea de Educație Fizică 

și Sport - față în față

Turul orașului - plecare din 
fața sediului central UVT 
(bd. Vasile Pârvan nr. 4) - 

participare pe bază de 
înscriere

11:00-12:00 Întâlnire tutori de an domeniul 
Muzică, ciclul de studii universitare de 

licență (cadre didactice, studenți 
tutori) - online

12:00-13:00
13.00-14:00

14:00-15:00

Prezentare generală „UVT 
pentru studenți” - online

Festivitatea  de deschidere a 
anului universitar 2020-2021 

la Facultatea de Muzică și 
Teatru - online

Întâlnire tutori de an domeniul Teatru 
(Actorie), ciclul de studii universitare 
de licență (cadre didactice, studenți 

tutori) - online
Întâlnire tutori de an domeniul 

Muzică, ciclul de studii universitare de 
masterat (cadre didactice, studenți 

tutori) - online

Prezentare introductivă privind 
etica și integritatea academică 

în UVT - online

15:00-16:00 Prezentarea facilităților IT ale 
UVT pentru studenți - online 

Întâlnire tutori de an domeniul Teatru 
(Actorie), ciclul de studii universitare 
de masterat (cadre didactice, studenți 

tutori) - online Turul orașului - plecare din 
fața sediului central UVT 
(bd. Vasile Pârvan nr. 4) - 

participare pe bază de 
înscriere16:00-17:00

Consiliere și orientare în 
carieră - rolul CCOC-UVT în 

viața studenților
Peer to Peer Tutoring - 

prezentarea programului - 
online

Prezentare Biblioteca Centrală 
Universitară „Eugen Todoran” 

- online

Turul orașului - plecare din 
fața sediului central UVT 
(bd. Vasile Pârvan nr. 4) - 

participare pe bază de 
înscriere

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00 Univibes by UVT 2020 - 

Parcul Rozelor - 500 de locuri, 
pe bază de înscriere

20:00-21:00
21:00-22:00

Linkurile de conectare pentru fiecare eveniment vor fi transmise prin e-mail, la începutul săptămânii. Evenimentele se vor desfășura pe platformele Zoom sau Google Meet.

Lorem ipsum

https://stream.meet.google.com/stream/a5592235-de4f-44a7-8f18-cc2cdf3c526b
https://meet.google.com/fsm-jhcw-rqw
https://meet.google.com/spv-gitt-xfb
https://meet.google.com/ifp-mcmv-kuk/
https://meet.google.com/kag-abva-pkc
https://meet.google.com/zme-rnho-zim

