
Informații despre  Parteneriatul cu Colegiul Tehnic din Klagenfurt (Austria) 

Membrii Clubului Cypress NI  din CNI “Gr.Moisil” Brașov, în același timp și membri ai 

Cercului de Fizică Aplicată din CNI, se implică într-un parteneriat educațional cu colegii lor din 

Colegiul Tehnic din Klagenfurt(Austria). 

 Aceștia au obținut un grant pentru desfășurarea unui proiect educațional, care își propune să 

introducă în studiul fizicii metode moderne și mai eficace, în care este “implicat “ cu o mare 

pondere computerul. Dat fiind  specificul CNI și interesul dovedit de majoritatea elevilor din 

CNI în programarea și utilizarea computerului este de inteles de ce am fost aleși ca parteneri în 

acest proiect. Un alt argument serios în privința alegerii noastre ca parteneri ai proiectului este și 

colaborarea de lungă durată pe care o avem cu CVTC din cadrul Universității “Transilvania” din 

Brașov, loc în care membrii cercului de Fizică Aplicată din CNI sunt bine primiți și unde au 

desfășurat în mod frecvent activități de programare LabVIEW sub îndrumarea prof.dr. Doru 

Ursuțiu presedinte IAOE.  

Este important de remarcat că amploarea proiectului este subliniată și de sprijinul pe care îl 

acordă organizații și instituții de calibru de nivel mondial, care colaborează în cadrul proiectului 

denumit generic Partners  OnlineLabs4All: 

Partners  OnlineLabs4All  

Global Online Laboratory Consortium 

 
International Association of Online Engineering 

   

Massachusetts Institute of Technology 

  

The University of Queensland (Australia) 

 
 

 

 

http://www.online-engineering.org/
http://www.online-engineering.org/


În cadrul proiectului elevii de la CNI vor juca rolul de parteneri evaluatori  ai experimentelor 

realizate de elevii Colegiului tehnic Klagenfurt, alături de alte două școli din Slovenia după cum 

se poate vedea mai jos. 

Evaluation Partners 

Šolski center Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 

School Center Celje - Middle school for Construction Technology and Environmental Protection 

Pot na Lavo 22 

3000 Celje 

Homepage:www.sc-celje.si/eng/Strani/default.aspx 

Šolski center Kranj 

Technical School Center Kranj 

Kidričeva cesta 55 

4000 Kranj 

Homepage:www.sckr.si/tsc/english.html  

Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil 

The National College of Computer Science Grigore Moisil 

Calea București 75 

BRAȘOV - cod postal 500.326 

Homepage:www.moisilbrasov.ro/ 

În data de 28 mai 2015 va avea loc la Klagenfurt festivitatea de deschidere a activităților din 

cadrul proiectului educațional, prilej cu care elevii de la CNI sunt invitati să participe și să poarte 

discutii cu colegii lor din Austria și Slovenia. 

 

To see how we work with schools se the link of CYPRESS – NATIONAL INSTRUMENTS 

CLUB: http://ilab.unitbv.ro/club/ 

http://www.sc-celje.si/eng/Strani/default.aspx
http://www.sckr.si/tsc/english.html
http://www.moisilbrasov.ro/
http://ilab.unitbv.ro/club/


 

Here is the link with the Romanian School:  

http://www.onlinelabs4all.org/index.php/schools/evaluation-partners 

 

CLUBUL CYPRESS – NATIONAL INSTRUMENTS (http://ilab.unitbv.ro/club) 

este acum recunoscut oficial și Patrick Kane Directorul CUA a postat informatia 

pe site-ul CYPRESS din USA: 
 

http://www.cypress.com/?rID=105367&cache=0#comments 

 

 

 

 

http://www.onlinelabs4all.org/index.php/schools/evaluation-partners
http://ilab.unitbv.ro/club
http://www.cypress.com/?rID=105367&cache=0#comments

