Programul educaţional ROBERTO ROCCA – TENARIS 2018
Prin programul educațional Roberto Rocca, TENARIS susține performanța în învățământul
superior cu profil tehnic.
Programul educațional ROBERTO ROCCA vizează domeniile de inginerie; în program sunt
incluse 80 de universităţi din 11 ţări.
În anul 2018, compania TENARIS a acordat studenților pasionați de inginerie, 40 de burse
Roberto Rocca.
Bursierii Roberto Rocca de la universitățile de profil din țară au fost selectați de către
specialiştii în resurse umane de la Tenaris, pe baza rezultatelor la învățătură, a potenţialului de
lidership şi a aptitudinilor personale care pun în valoare pasiunea pentru inginerie și capacitatea
de inovare.
10 din cele 40 burse acordate studenților din România au revenit Universității
POLITEHNICA din Bucureşti, respectiv 3 din cele 10 burse au fost acordate studenților de la
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor.
Studenții de la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor care au obținut burse
Roberto Rocca sunt: OPREA (STOICA) ELENA-ALEXANDRA, JURJ MARIA-AIDA şi
MĂRGĂRIT ANA-MARIA. Felicitări!!!
În data de 22 noiembrie 2018, la Palatul Ghica din Bucureşti a avut loc gala de premiere a
bursierilor Roberto Rocca.

Mesajele bursierilor Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiinta Materialelor din
Programul Educațional Roberto Rocca – TENARIS 2018:

Alexandra Elena OPREA (STOICA) –anul II master, programul de studii “Materiale
compozite avansate cu destinații speciale”
Consider că Bursele Roberto Rocca reprezintă pentru noi, bursierii, o recunoaștere a
meritelor noastre. Faptul că o companie de asemenea renume, cum
este TenarisSilcotub, ne apreciază rezultatele și ne sprijină financiar pentru a continua
să fim cei mai buni în domeniul nostru nu poate fi decât o satisfacție deplină pentru noi;
motiv pentru care, țin să mulțumesc Tenaris (Roberto Rocca Education Program) pentru
oportunitatea oferită. Îi sfătuiesc pe studenții FCASM și de ce nu pe cei ai Universității
Politehnica din București să nu rateze această șansă de a beneficia de bursele Roberto
Rocca și de a forma o legătură mai strânsă cu industria.

Maria-Aida JURJ, anul IV licență, programul de studii "Ingineria și Informatica
Proceselor Chimice și Biochimice"
„Extraordinar” este cuvântul care poate descrie experiența de care am avut parte în
cadrul companiei Tenaris Silcotub. Auzisem de programul lor de internship și de bursa
Roberto Rocca de la colegii mai mari, însă mai multe detalii am aflat la evenimentul
Polifest, când am decis să mă și înscriu. Pe lângă faptul că am putut să aplic
cunoștințele dobândite în facultate și să învăț lucruri noi, am intrat în contact cu oameni
din diverse departamente din cadrul companiei, toți dornici să mă ajute și să îmi arate
ceva nou, pregătindu-mă astfel pentru viitoarea carieră de inginer chimist. Bursa
Roberto Rocca reprezintă o recompensă atât pentru rezultatele obținute în timpul
programului de internship, cât și pentru rezultatele obținute la facultate, ceea ce mă
motivează să acumulez cât mai multe cunoștințe în acest domeniu. Faptul că investesc
în oameni și că îi ajută să se dezvolte atât pe plan profesional, cât și pe plan personal,
mă face să îmi doresc să lucrez în cadrul Tenaris după terminarea studiilor. Pentru
aceasta, aș dori să mulțumesc companiei Tenaris, dar și cadrelor didactice ale acestei
facultăți.
Ana-Maria MĂRGĂRIT, anul IV licență, programul de studii "Ingineria și
Informatica Proceselor Chimice și Biochimice"
Despre Tenaris Silcotub am aflat din cadrul evenimentului anual Polifest, dar și de la
colegii care au avut parte de această experiență. Am aplicat pentru obținerea unui loc în
programul de internship pe care această companie îl oferă și astfel am aflat și de
posibilitatea de a deveni bursier Roberto Rocca. Pentru mine experiența în Tenaris a

însemnat o dezvolatare atât pe plan profesional prin cunoștințele pe care le-am
acumulat și prin imaginea pe care mi-am creat-o despre cum se desfășoară în realitate
un proces industrial de fabricare a țevilor, dar și pe plan personal prin libera exprimare a
ideilor. Bursa Roberto Rocca reprezintă un plus și o recunoștință pentru activitatea
desfașurată în cele 10 săptămâni de internship, dar și pentru rezultatele obținute la
facultate, care îmi consolidează cunoștințele pentru viitoarea carieră și pentru care
vreau să le mulțumesc cadrelor didactice. Astfel, pentru mine, Tenaris este o
oportunitate și, cu mare plăcere, aș vrea să fac parte din această companie și să lucrez
alături de oamenii care m-au sprijinit și îndrumat pe tot parcursul programului și cărora,
de asemenea, aș vrea să le mulțumesc.

