
Simpozionul Internaţional  

”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” 

BACStud2022   

 
                             Organizatori principali:                                               
                                  
                                                           Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice,  

                                 Inovare şi Studii Europene din Oradea 
 

                                                          
 
 

                                                          Universitatea Agora din municipiul Oradea 

Ediţia a V-a 

 

 

                                     Cercetare Dezvoltare Agora SRL 

Perioada de desfășurare: 13 -15 octombrie 2022 

Locuri de desfășurare: Băile Felix & Oradea                                   

Invitaţi de onoare: Acad. Florin Gheorghe Filip,  

                                 Prof. univ. dr. Ioana Moisil,  

                                 Dr. Bogdana Stanojevic,  

                                 Innovation Practionner-Anca Minculescu, 

                                 Dzițac Domnica. 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORGANIZATOR: 

• Asociaţia Generală a Inginerilor din 

România - Filiala Arad: AGIR. 

 

PARTENERI:  

• Universitatea din Oradea; 

• Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare 

al studenţilor energeticieni orădeni; 

• Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; 

• Aqua Park President, Băile Felix; 

• Asociația Folclor fără frontiere; 

• Datini din Bihor; 

• Spoon Bar & Grill Oradea; 

• Kangoo Jumps – Kapoo-Sănătate pe 

ghete; 

• Carpathian AI & Innovation 

Consultancies; 

• SC Electro Proiect SRL; 

• Centrul de Formare şi Perfecţionare 

Perfect Service; 

• Şcoala Gimnazială Internaţională 

Agora; 

• Asociaţia pentru automatizări şi 

instrumentaţie din România - Filiala 

Arad: AAIR; 

• BTM Resources SRL Arad: BTMR; 

• Centrul Europe Direct Agora Oradea; 

• Centrul European pentru Integrare 

Socioprofesională ACTA; 

• SC Electrica SA - SDEE Oradea; 

• COSBER S.R.L; 

• Mamma Mia Don Felipe - Pizzerie şi 

restaurant; 

• Printman – Soluţii pentru industria 

tiparului. 

 

PARTENERI MEDIA:  

• Recean's Events, 

• OviDan, 

• Creț Petre. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

                                                                            

                                     

 

Secţiuni: 

• Secţiunea inginerie, 

• Secţiunea ştiinţe juridice, 

• Secţiunea Științe administrative,  

• Secțiunea Științe economice, 

• Secţiunea internaţională pentru studenți doctoranzi, studenţi şi elevi (în limba 

engleză), 

• Secţiunea specială multidisciplinară pentru elevi,  

• Secţiunea aplicaţii practice-demonstrative,  simulări şi “Expo_BACStud 2022”. 

 

 

Informaţii suplimentare puteţi vizualiza la adresa: 

https://www.univagora.ro/conferinte/bacstud/bacstud2022/ 

 

Vă aşteptăm cu mare drag şi interes 

la cea de-a VIII-a ediţie a  

Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”! 

Scop:  

BACStud2022 se înscrie în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o 

continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale.  

Obiective: 

• Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil generării unei ”furtuni de idei” 

îndrăznețe, fără păguboasa teamă de greşeli, care frânează creativitatea; 

• Descoperirea unor potențiale talente în rândul participanţilor cu înclinații spre 

cercetare și inovare; 

• Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie lucrări cu caracter științific și de 

a-și prezenta public ideile într-o formă atractivă; 

• Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare 

a rezultatelor;  

• Cooptarea unor personalităţi de seamă ale învăţământului românesc, precum şi a 

reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în desfășurarea evenimentului. 
 

http://univagora.ro/ro/
http://www.agir.ro/
http://www.perfect-service.ro/
http://www.perfect-service.ro/
http://www.agoraschool.ro/
http://www.agoraschool.ro/
http://www.aair.org.ro/pag/sucursale
http://btmresources.ro/
https://www.facebook.com/EuropeDirectAgoraOradea?fref=photo
https://www.univagora.ro/conferinte/bacstud/bacstud2022/

