
 

IT will be FUN! – Tabăra de IT și dezvoltare personală 

Esti pasionat de IT? Te pregăteți pentru o carieră în domeniu? Începe prin a te înscrie în tabara: IT will 

be FUN, locul unde vom îmbina lucrul cu tehnologiile momentului, cu programele dedicate dezvoltării 

profesionale, cu distracția și socializarea cu alți tineri care împărtășesc aceeași pasiune – IT-ul.  

Unde? Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, amfiteatrul Dimitrie Leonida 

Când? 13 – 17 septembrie, orele 09.30 – 13.00 

De ce să participi: 

- Să încerci o experiență inedită prin îmbinarea cunoașterii de sine cu exercițiile tehnice; 

- Să colectezi date și cu ajutorul unei componente geospațiale să înveți să le gestionezi și 

monitorizezi în timp real; 

- Să afli conceptele fundamentale pe baza cărora functionează un oras inteligent, vei urmări 

soluțiile live pentru a înțelege beneficiile aduse cetățenilor unui astfel de oraș; 

- Să programezi dar să te și distrezi în cadrul atelierului de inițiere în Code-golf, o competiție de 

programare în care vei învăța să obții cel mai scurt cod sursă posibil; 

- Să încerci o serie de exerciții practice și distractive care te vor ajuta să afli mai multe despre 

lucrurile care contează cu adevărat pentru cariera ta viitoare; 

- Vei cunoaște reprezentanți ai unor importante companii de IT și, cine știe, poate CV-ul tău va fi 

acceptat; 

- Vei încheia vacanța de vară într-un mod unic ce îți va deschide în mod cert noi perspective în 

viață! 

Uită-te pe www.tabaradeit.ro , pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/TabaradeTalentIT/?fref=ts si înscrie-te la gineta.rosca@ibusiness.com.ro 

sau la 0755 020 002!  

Dacă ești student al Universității Ștefan cel Mare, ai avantajul că poți participa GRATUIT la workshopuri 

si prezentări, dacă ai nevoie de cazare și cele trei mese pe zi, trimite-ne un mail și noi iți spunem 

condițiile.  

Te așteptăm, 

Echipa Tabăra de IT 

Un proiect organizat de  în parteneriat cu:  
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