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Învaţă direct de la specialiștii
Continental
și în anul universitar
2021-2022
Laboratoarele Continental
Learning Program se desfășoară

7 specialiști Continental

în parteneriat cu Facultatea de

implicaţi în activităţile

Electronică, Telecomunicaţii și

de instruire teoretică și

Tehnologia Informaţiei din Iași.

practică

2 laboratoare gratuite
săptămânale (Software
Development)

›
›
›
›

Beneficiezi de experienţa și expertiza specialiștilor Continental
Experimentezi tehnologii din industria automotive într-un mediu relaxat
Poţi beneficia de adeverinţă pentru echivalarea practicii de vară
Poţi fi recomandat pentru un proiect de practică de vară sau un proiect de
diplomă în cadrul Continental Automotive
› Poţi beneficia de recomandări scrise

Cine poate să
participe

Laborator

CLL SW “Embedded
Software
Development”

CLL SW
- “Advanced
Embedded
Software
Development”

›
›

›
›

Studenţi anul
II
24 de
studenţi

Studenţi anul
III
24 de
studenţi

Perioada de
desfășurare

Semestrul I

Semestrul I &
semestrul II

Număr de
ore

2 ore /
săptămână

2 ore /
săptămână

Structura

Laboratoare cu următoarele teme:
› uC Overview & IDE
› IO Ports
› Întreruperi
› ADC
› TIMER
› LCD
› PWM

› Aplicaţie cu LCD , accelerometru, giroscop,
touchscreen

*Din cauza situaţiei pandemice, laboratoarele HW nu vor fi susţinute în acest an.
*Înscrierile au loc până la data de 13.10.2021, la adresa de email: CLP_IASI@continental-corporation.com
Pentru detalii, puteţi accesa link-ul: https://www.continental.com/ro-ro/cariera/evenimente/continental-learning-program/.

Sala

Echipa de traineri

Contact

Criterii de
admitere

Criterii de absolvire

Online
(Microsoft
Teams)

Paul Crăciun
Cătălin Zavu
Ionuţ Șandru
Ionuţ Butacu
Eusebiu Bivol

Paul Crăciun:
paul.craciun@
continentalcorporation.com

Media obţinută la
Prezenţa minimă
materiile PCLP2
la 80 % din
și IA2 în anul
universitar anterior laboratoare

Online
(Microsoft
Teams)

Vlad Maftei
Cătălin Zavu
Victor Bulat
Paul Crăciun

Vlad Maftei:
vlad.maftei@continental-corporation.
com

Interviu de
cunoaștere

Prezenţa minimă
la 80 % din
laboratoare

