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Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi organizează
proiectul ştiinţific
"ElectroStep - Primul pas în electronică",
aflat la prima ediţie. Evenimentul se va desfășura în perioada
18 martie – 13 mai 2017
în incinta Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi situată pe
Bd. Carol I, nr. 11A.

Ești elev de liceu? Îți place fizica și ai vrea să afli mai multe despre partea electronică? Vrei să
știi de ce se aprinde un LED? Vrei să vezi cum se construiesc circuitele din aparatele
electronice? Vrei să experimentezi una din oportunitățile tale de după terminarea liceului?
Noi îți putem oferi posibilitatea de a găsi răspuns la aceste întrebări și la multe alte curiozități pe
care le ai. Astfel, te invităm să participi la ședințele care se vor defășura în perioada mai sus
menționată. Aceste ședințe vor fi sâmbătă, în intervalul orar 10:00 – 12:00 și vor fi în numar de
6, desfășurate într-o atmosferă destinsă, unde studenți din facultate îți vor prezenta noțiunile de
bază din electronică și câteva secrete necesare pentru terminarea unei facultăți.
La finalul celor 6 ședințe, elevii vor avea ocazia să participe la un concurs cu premii însemnate!

Dacă ți-am stârnit curiozitatea, înscrie-te acum pe www.liga-etc.ro/electrostep !

Avem un număr limitat de 25 de locuri, deci cu cât aplici mai repede cu atât șansa de a fi
acceptat este mai mare.
Așteptăm cu drag să te cunoaștem și să-ți povestim cum este la o facultate din cadrul
Politehnicii.

Program ședințe:

1. 18 Martie 2017
2. 25 Martie 2017
3. 1 Aprilie 2017
4. 8 Aprilie 2017
5. 22 Aprilie 2017
6. 29 Aprilie 2017
Concurs: 13 Mai 2017

1/2

ElectroStep

Marţi, 21 Februarie 2017 14:05 -

Contact/Informații:

Gavril Crăciunaș – 0731 475 417 , Membru activ LS ETC
Dimitrie-Marius Paiu – 0751323354, Membru activ LS ETC
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