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Emisii reduse de dioxid de carbon la muncă
Low Carbon At Work (LOCAW)
Universitatea de Vest din Timişoara
alături de alte şase organizaţii de cercetare
din Spania, Suedia, Marea Britanie, Olanda
şi Italia derulează un proiect în valoare de
1,5 milioane euro menit a furniza o analiză a
practicilor cotidiene la locul de muncă,
precum şi a factorilor care facilitează sau
împiedică tranziţia spre modele durabile de
producţie şi consum.
Proiectul va analiza comportamente şi
practici (ne)sustenabile de la locul de muncă
şi se va concentra asupra factorilor care

determină aceste acţiuni în şase organizaţii
supuse investigării.
Concluziile acestei analize vor fi
utilizate pentru proiectarea de modele bazate

pe agent care vor căuta să clarifice
interacţiunile între actorii relevanţi şi să
furnizeze o cunoaştere aprofundată a
condiţiilor necesare de realizare a tranziţiei
spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de
carbon.
LOCAW va studia rutinele şi ritualurile
vieţii cotidiene. Aceasta este una dintre
primele cercetări care examinează în mod
explicit practicile şi comportamentele
sustenabile de la locul de muncă în diferite
ţări ale UE şi în diferite tipuri de organizaţii.

Deşi proiectul este centrat pe
comportamentul la locul de muncă, se
vor analiza şi legăturile dintre
practicile de muncă şi practicile

din alte domenii ale vieţii.
LOCAW va contribui la înţelegerea
factorilor ce pot susţine sau împiedica un
stil de viaţă sustenabil, în urma unei
cercetări integrative a factorilor
determinanţi ai practicilor cotidiene şi ai
comportamentelor din cadrul organizaţiilor de
mari dimensiuni.
Cercetarea a primit finanţare din
partea Programului FP7 al Uniunii
Europene. Detalii se regăsesc la
adresa web http://www.locaw-fp7.com.

Studenţii chimişti, în schimb de experienţă
În perioada 31 martie - 3 aprilie, Departamentul de Chimie al
Facultãţii de Chimie, Biologie, Geografie din Universitatea de Vest
Timişoara a organizat un schimb de experienţă între studenţi ai celor
mai mari universităţi din ţară.
În cadrul evenimentului s-au organizat mese rotunde pe
probleme de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu participarea
studenţilor şi a cadrelor didactice, s-a vizitat Platforma de Formare şi
Cercetare Interdisciplinarã „Nicholas Georgescu Roengen”, S.C.
„Spumotim” S.A. Timişoara, Muzeul Banatului, Muzeul Satului şi s-a
vizionat o piesă de teatru la Teatrul Naţional Timişoara.
Studenţii de la facultăţile de chimie din ţară care fac parte din
Consorţiul Universitar (Universitatea „Politehnică” din Bucureşti,
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „A.I.Cuza”
Iaşi, Universitatea din Craiova şi Universitatea de Vest Timişoara ) au
iniţiat în urmă cu cinci ani „Schimbul de experienţă Chem Ex” care a
ajuns, în prezent, la a XI-a ediţie. Ĩn cadrul acestuia se organizează
semestrial întâlniri ale reprezentanţilor studenţilor din cele cinci
universităţi la una dintre acestea, timp de patru zile, în vederea
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cunoaşterii specificului fiecărei facultăţi de chimie şi efectuării de
schimburi de impresii privind activitatea didactică, de cercetare
ştiinţifică, socială, culturală, sportivă şi tematică din facultăţile
consorţiului.
Această manifestare a fost iniţiată sub patronajul şi
sponzorizarea Societăţii de Chimie din România, cu scopul de a
facilita relaţiile interuniversitare la nivel de studenţi.

