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COMUNICAT DE PRESA  
 

NOUTATI LA PRACTICOR  
Pregătirea studenţilor prin practica 

activă pentru inserţie pe piaţa muncii 
 

Anul acesta, Săptămâna altfel a fost altfel nu doar pentru elevi dar şi pentru studenţii Facultăţii de 
Mecanică din anul II, din Universitatea „Politehnica” din Timişoara. Astfel, prin intermediul 
proiectului PRACTICOR, aceştia au avut posibilitatea de a participa la o serie de acţiuni menite să 
le faciliteze inserţia pe piaţa muncii.  

Acţiunile au fost gândite ca făcând parte dintr-un mecanism integrat, dând astfel consistenţă 
întregii activităţi. Întreaga manifestare a avut un puternic caracter practic venind în completarea 
noţiunilor teoretice pe care studenţii le asimilează în cadrul cursurilor, noţiuni care dacă nu sunt 
transpuse în practică într-un mod corespunzător, rămân fără fundament. 

În România, rata de ocupare a studenţilor şi a tinerilor absolvenţi continuă să fie scăzută, iar 
această situaţie problematică nu va putea fi rezolvată atâta timp cât nu sunt adresaţi factorii care o 
generează. În acest sens trebuie sa amintim lipsa de abilităţi practice ale tinerilor, lipsa abilităţilor 
de comunicare, dar şi faptul că în şcoală nu sunt pregătiţi efectiv pentru a face faţă cu brio unui 
proces de recrutare şi selecţie. PRACTICOR vrea să schimbe ceva, vrea să dea o şansă în plus 
acestor tineri pentru a porni cu dreptul în viaţă. 

În săptămâna 1-5 aprilie 2013, sub îndrumarea consilierilor şi tutorilor specializaţi din unităţi 
partenere, studenţii facultăţii de mecanică au avut şansa de a participa la o serie de seminarii de 
consiliere în cadrul cărora le-a fost prezentat într-un mod interactiv ce înseamnă viaţa activă din 
punct de vedere profesional, care sunt beneficiile ei şi cum pot ajunge să le obţină. În completarea 
acestor seminarii, au avut parte şi de o serie de activităţi practice în cadrul unor ateliere de practică 
tematică de pregătirea studenţilor pentru carieră organizate împreună cu tutori din unităţi 
industriale de profil, astfel încât s-au oferit tinerilor o serie de competenţe tehnice fundamentale, 
aferente profilurilor specifice lucrătorilor din următoarele domenii: 
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 Cogenerarea. Funcţionarea unui motor cu ardere internă; 

 Organizarea traficului pe calea ferată; 

 Tehnologii conven ionale i neconven ionale de prelucrare. Aspecte economice; 

 Proiectare asistată de calculator; 

 Tehnologii prin robotizate. Aspecte economice; 

 Managementul de eurilor. 

Odată încheiate cele două etape - participarea la seminariile de consiliere şi la atelierele practice 
tematice - , studenţii au fost introduşi în etapa finală, care a prevăzut sensibilizarea studenţilor la 
nevoile specifice ale companiilor, acţiune realizată prin vizite directe la companii de profil din 
Şag, Deta şi Lugoj. 
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Studenţii care au manifestat un interes mai mare implicându-se activ în toate cele trei etape, au fost 
recompensaţi prin oferirea posibilităţii de a participa la Târgului Regional de Inovare “InnoMatch” 
de la Arad, unde au putut observa îndeaproape cele mai recente descoperiri din domeniul tehnic, 
respectiv de a interacţiona cu unii dintre cei mai importanţi specialişti din ţară. 

 

Toate acţiunile s-au desfăşurat prin finanţarea din proiectul „PRACTICOR - Reţea transnaţională 

educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea 

cunoaşterii”. Acest proiect este finanţat de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 "Corelarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1. "Tranziţia de la şcoală 

la viaţa activă", în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE 

Bucureşti, parteneri naţionali şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung, 

în calitate de partener transnaţional. 

Prof. Dr. Ing. Ioana IONEL 
Manager proiect PRACTICOR 
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