
 

Mesaje trimise: 

Mesaj 1 
 

Bună ziua, 

 

Java Competition pentru Universități organizată de ADFABER și sponsorizată de către Oracle 
Academy continuă și în acest an universitar cu a 3-a ediție! 

Competiția va avea loc în perioada martie-mai 2018 și va avea ca subiect realizarea unei aplicații 
folosind bazele de date Oracle. Cele mai bune proiecte de până acum au primit premii în produse de 
tehnologie. 

Pentru a le ușura munca studenților, am aprecia dacă le-ați aduce la cunoștință din timp 
oportunitatea acestei competiții. Astfel, ei pot alege o temă, pot aplica cu tema de licență sau 
proiectul de an. 

Vă mulțumim că ne-ați sprijinit până acum în acest demers de promovare al competiției - ajutorul 
oferit a însemnat mult, atât pentru studenți cât și pentru noi, de aceea mizăm pe suportul 
dumneavoastră și în acest an. 

Vă mulțumim că ne susțineți în acest demers și vă putem trimite posterul atașat pentru afișarea în 
facultate - așteptăm confirmarea dvs. 

O zi minunată, 
Echipa ADFABER 
 
 
+++++ 
 
Mesaj 2 
 
SUBIECT: Doi studenți, un profesor mentor și o idee care poate schimba lumea... 
 
Așa începe totul, de la o idee. 
Toate startup-urile au în spate o idee, au unul sau mai mulți oameni care au crezut și cred cu 
tărie că pot avea impact, că ideea lor poate face o diferență. 
 
Ne dorim și noi să ajutăm studenții în acest sens, astfel că organizăm Java Competition pentru 
Universități (inscrieri si detalii aici) 
 
În cadrul acesteia, studenții își pot pune ideile în practică sau pur și simplu își pot verifica 
cunoștințele de Java si Oracle Database. Profesorii le pot fi mentori și îi pot încuraja să își 
dezvolte pasiunea pentru tehnologie. 
 
Echipele se pot înscrie și pot trimite proiectele pâna pe 30 aprilie 2018. 

http://javacompetition.adfaber.org/


 

 
V-am rămâne recunoscători dacă ne-ați ajuta să distribuim acest mesaj către studenții și 
profesorii care au lucrat cu Java și Oracle Database și care ar putea sa își reprezinte 
universitatea în cadrul acestei competiții naționale. 
 
Link Poster aici  
 
Link Anunt aici 
  
 
Vă mulțumim anticipat! 
 
O zi frumoasă, 
ADFABER.ORG 
Claudia GRECU 
E: claudia@adfaber.org 
 
 
++++++++++++ 
Mesaj 3 
 
Noi am participat prima data si am castigat 
Daniel Pop si Diana Ovidenie au fost castigatorii de anul trecut si au acceptat sa ne 
povesteasca cum a fost pentru ei experienta participarii la Java Competition pentru Universitati. 
Link video 

 
INSCRIERI AICI 
++++++ 
Multumiri pentru publicarea mesajului despre competitie: 
Facultatea de Stiinţe – Universitatea din Craiova 
Facultatea Automatică şi Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea de Inginerie Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
--  
 

https://drive.google.com/file/d/1VvBzFTUL_JU3OkjvPUiSHNsVizAoFX7z/view?ts=5aa90e6c
https://docs.google.com/document/d/1lQQvxC7XxGxUW4_VjW_KlrBbblrE9hz8p_ZmNbat8Sg/edit
mailto:claudia@adfaber.org
http://javacompetition.adfaber.org/
https://youtu.be/GUQYptvetw0
https://youtu.be/GUQYptvetw0
https://youtu.be/GUQYptvetw0
http://javacompetition.adfaber.org/
http://stud.inf.ucv.ro/
http://acs.pub.ro/
http://inginerie.ulbsibiu.ro/


 

 
 
 


