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EELISA INNOHACK 
Data: 11-13th November 2022 
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Biblioteca Centrală, Splaiul Independentei nr. 313, 
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INNOHACK 

Perioada de desfășurare: 11-13 Noiembrie 2022 
Interval orar: începând de vineri, ora 13:00, până duminică, ora 15:00 
Înscrieri: vă rugăm să vă înregistrați aici, până cel târziu la data de 1 
octombrie 2022, sau scanând codul QR 
Scop: InnoHack este un răspuns unic și eficient la provocările societății, un hackathon 
organizat de Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) pentru a sprijini 
ecosistemul de inovare și antreprenoriat al partenerilor EELISA. Vom transforma ideile 
creative, de impact și durabile în soluții practice. InnoHack pune în practică valorile și 
viziunea EELISA, abordând problemele actuale și provocările viitoare, concentrându-se 
pe 7 subiecte principale: 

• Agritech, Alimentație și Apă 
• CleanTech și Energie 
• Educație 
• Tehnologii avansate (Enabling Technologies) 
• Fintech 
• Sănătate 
• Transport și orașe inteligente 

Ateliere de lucru inteligente și bine puse la punct privind consolidarea echipei, 
proiectarea produselor/serviciilor, creșterea valorii și prezentarea de proiecte animă 
agenda evenimentului. Mentori de succes și cu înaltă calificare din Europa, din diverse 
industrii, vor alimenta procesele de inițiere din cele 3 zile și vor încuraja această 
experiență prin care sperăm să transformăm în realitate ceea ce până acum erau doar 
niște idei îndrăznețe. 
Evenimentul InnoHack este deschis tuturor inginerilor europeni ai viitorului: studenți și 
cercetători de la membrii și partenerii Universității Europene EELISA, care au sau nu o 
idee, care sunt deja membri ai unei echipe sau nu, dar care doresc să facă parte din 
una. Evenimentul promovează abordările interdisciplinare și transdisciplinare, 
multilingve, diverse, colaborative și paneuropene de tip „out-of-the-box” pentru a stimula 
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, excelența și inovarea. 
 
Participanții vizați:  
Academicienii și cercetătorii EELISA, comunitățile EELISA, studenții și absolvenții de 
studii universitare și postuniversitare.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=usiMLdqNNEOeXPrCCS6brO2XtG2QR4JDoC8tEkY_UXhURDNOTlVQSE1BQjhZMjBFMU1YWlZHVTc2NC4u


 

 

 
Program 
 
Vineri, 11 Noiembrie 2022 
13:00-13:30 Înregistrarea participianților 
13:30-13:45 Deschiderea evenimentului 
13:45-14:30  Prezentarea mentorilor și a provocărilor 

14:30-15:00 Sesiune de Pitching: constituirea echipelor și alegerea 
provocărilor de abordat 

15:00 – 18.00 Timp de lucru 
18.00 Cină 
Sâmbătă, 12 Noiembrie 2022 
8.30-9.00 Cafea și mic dejun 
9.00-11.00 Timp de lucru 
11.00-11.15 Pauză de cafea 
11.15-13.00 Sesiune de lucru 
13.00-14.00 Prânz 
14.00-16.00 Timp de lucru 
16.00-16.15 Pauză de cafea 
16.15-18.00 Program social 
18.00 Cină 
Duminică, 13 Noiembrie 2022 
8.30-9.00 Cafea și mic dejun 
9.00-12.30 Timp de lucru 
12.30-13.30 Prânz 
13.30-14.30 Sesiune de Pitching 
14.30-15.00 Ceremonia de premiere 

 


