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PARTENERIAT PRACTICOR
Prin PRACTICOR se iniţiază o viziune aplicativă a noţiunii de practică.
Echipa este unitară şi omogenă, bazată şi pe complementaritate, pe
comuniune de interese şi scopuri, care urmăreşte oferirea unor şanse
sporite de acces, pentru tinerii absolvenţi, spre domenii prioritare, ce
conduc spre dezvoltarea sustenabilă a societăţii europene, precum cele
legate de resurse energetice tradiţionale şi regenerabile, transporturi şi
tehnologii avansate, în scopul protejării mediului şi asigurării armoniei de
evoluţie în spaţiul transnaţional al societăţii aflate în proces de dezvoltare
durabilă.

Conexiunea de interese, experienţa şi conştientizarea faptului că este loc
de mai bine sunt liantul parteneriatului. Partenerii sunt conştienţi că
practica trebuie să devină veriga principală dintre formatorul de
specialişti şi nevoile de dezvoltare durabilă ale societăţii bazate pe
cunoaştere. Parteneriatul uneşte, prin obiective generale şi strategice,
unităţi de învăţământ superior de tradiţie, acreditate, cu atribuţii
educaţionale universitare şi în organizarea practicii studenţilor, ţintite pe
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obiective prioritare, precum şi în orientarea şi consilierea pentru carieră a
viitorilor studenţi, cu unităţi de cercetare-dezvoltare reprezentative.
Aceste unităţi, din tradiţie, dar şi din necesitatea de dezvoltare de
excelenţă, susţin practica studenţilor şi au un cuvânt major în conturarea
viziunilor de viitor ale direcţiilor de dezvoltare în domenii precum
securitatea energetică, implementarea energiilor regenerabile, protecţia
mediului, transportul modern şi a tehnologiei avansate, care le susţin.
Parteneriatul va funcţiona acordat în timp real,- conform experienţei şi
strategiilor prioritare europene, pentru a răspunde nevoilor efective ale
societăţii şi devine baza formarii profesionale a viitoarelor resurse umane,
cu reale şi sporite şanse de a-şi găsi un loc de muncă stabil, cu
continuitate, corespunzător pregătirii profesionale şi solicitat de societate.
Va fi activ susţinut de unităţi industriale/economice (parteneri de
practică), Centrul de Informare şi Consiliere a Studenţilor, precum şi de
Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică.

PRACTICOR
Partenerul principal (UPT) este instituţia superioară de învăţământ cu
tradiţie, ce şi-a asumat rolul de a crea strategia generală a celor cinci
activităţi conform acordului de parteneriat:
A1 – Activitatea pregătitoare a practicii studenţeşti,
A2 – Orientarea şi consilierea pentru carieră,
A3 – Activitatea de practică a studenţilor,
A4 – Activitatea de management,
A5 – Activitatea de informare şi publicitate,
de a urmări realizarea şi implementarea lor şi unitatea în cooperare,
respectând atât ţintele cât şi planul temporar.
Universitatea „Politehnica” din Timişoara (UPT) (www.upt.ro) este
una dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehnice din Europa
Centrala şi de Est. Ea a fost înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după
unirea într-un singur stat a tuturor teritoriilor romaneşti - survenită în
contextul redefinirilor statale din Europa, ce au urmat primului război
mondial -, pentru a răspunde nevoii de ingineri resimţită de societatea
româneasca a vremii în relansarea economică la care ea s-a angrenat. În
cei aproape 90 de ani de existenţă, Universitatea „Politehnica” din
Timişoara a produs peste 100 000 ingineri, deosebit de

apreciaţi,

deopotrivă în ţară şi în străinătate, pentru competenţă şi seriozitatea lor.
În prezent, Universitatea „Politehnica” din Timişoara are 10 facultăţi şi 4
departamente independente. În cadrul lor, studiază, respectiv lucrează,
cca. 15000 studenţi, cca. 800 cadre didactice titulare şi cca. 900 cadre
administrative şi auxiliare. Studiile în Universitatea „Politehnica” din
Timişoara sunt organizate în paradigma “Bologna” şi cuprind toate cele 3
cicluri: licenţă, masterat, doctorat. Dincolo de bunul său nume în educaţie,
Universitatea „Politehnica” din Timişoara are şi recunoaşterea de actor de
prima clasă pe scena cercetării ştiinţifice româneşti, cu rezultate
remarcabile şi pe plan internaţional. Un număr important de centre de
cercetare, respectiv de echipe de cercetători constituite ad-hoc, pe diverse
teme, pun cu succes în practică strategia de cercetare a universităţii, în
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cadrul a numeroase granturi şi contracte de cercetare câştigate prin
competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice,
brevete de invenţie şi produse realizate, toate aducătoare de prestigiu.
Una dintre priorităţile Universităţii „Politehnica” din Timişoara în ultimii
ani a fost afirmarea şi colaborarea internaţională. Universitatea are in
prezent acorduri de colaborare cu peste 100 universităţi din Europa, dar
şi din SUA, Canada şi Japonia. Colaborarea are loc atât în cadrul unor
programe EU, cât şi în cadru bilateral direct.
Partenerul 1 (UPit) are un rol similar, exceptând managementul general.
Va asigura, pe lângă extinderea zonală a parteneriatului şi a grupului
ţintă, experienţa deosebită în domeniul formării resurselor umane în
transport

şi

domenii

legate

de

electronică

aplicată

şi

ştiinţe

computaţionale.
Universitatea din Piteşti (UPit) - înfiinţată în anul 1969 ca şi
Institutul de Subingineri Piteşti, s-a transformat în 1991 în Universitatea
din Piteşti, având 11 facultăţi, dintre care Fac. de Mecanică şi Tehnologie,
Fac. de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare sunt cele care intră direct
în proiect, datorită domeniilor ce le acoperă (www.upit.ro). De-a lungul
anilor a format cadre cu pregătire superioară în domeniul ingineriei
mecanice, a calculatoarelor, electronicii aplicate, manageriale, tehnologice
şi economice, asigurând servicii de educaţie compatibile cu nivelul
standardelor universitare. Din punct de vedere al programelor de studii
facultatea îmbina profilul tehnologic tradiţional cu cel economic, urmărind
o flexibilizare modulară a specialităţilor în cadrul aceluiaşi profil.
Universitatea dispune de o bază materială solidă şi resurse umane
necesare formării profesional ştiinţifice şi pentru cercetarea de vârf prin
dezvoltarea învăţământului superior de studii aprofundate şi activităţii de
doctorat. Zona cu cea mai mare tradiţie şi de succes este cel care
gestionează domeniul autovehiculelor rutiere şi al tehnologiilor din
domeniul energetic, implicit energia curată şi protecţia mediului,
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implementarea tehnicilor moderne de prelucrare si gestionare a datelor.
Universitatea

îşi împlineşte şi misiunea de a oferi servicii sociale şi

culturale membrilor comunităţii academice, dar şi acelor din afara ei,
precum şi de a presta diferite activităţi specifice, solicitate de beneficiari,
precum cursuri de calificare-formare şi contracte de cercetare.
S.C. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. (ISPE)
(www.ispe.ro) este o companie privată, cu activităţi preponderente în
domeniile de consultanţă tehnică, financiară şi instituţională, conducere
de proiect, inginerie de bază şi de detaliu, alte servicii inginereşti,
elaborator de soluţii integrate tehnic, financiar şi comercial pentru
domeniile: energie mediu, infrastructură (construcţii civile şi industriale
etc.). Compania este autorizată de către TÜV Süddeutschland pentru
aplicarea sistemului integrat de management Calitate – Mediu – Sănătate
şi Securitate Ocupaţională în conformitate cu ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 şi respectiv OHSAS 18001:1999. ISPE înfiinţat în 1949,
desfăşoară activităţi în două puncte de lucru la Bucureşti şi la Timişoara.
A acumulat o experienţă relevantă în derularea de proiecte complexe de
proiectare şi cercetare, atât în ţară cât şi în străinătate (China, Siria,
India, Turcia, Egipt, Maroc, Nigeria, Croaţia, Germania, Austria, Grecia
etc.). Personalul este format în majoritate din personal cu pregătire
inginerească,

cercetători

şi

tehnicieni.

De-a

lungul

timpului

managementul superior al companiei a acordat o atenţie deosebită
formării tinerilor specialişti, prin instruirea studenţilor în perioada de
practică şi prin activităţile de instruire şi formare în perioadele de stagiu.
Astfel, solicitantul şi-a creat o tradiţie din colaborarea cu facultăţi de
profil oferind asistenţă pentru perioada de practică a studenţilor,
participând cu specialiştii săi la şcoli de vară, susţinând burse etc. Din
studenţii practicanţi au fost cooptaţi în echipa ISPE sau au fost orientaţi
în alte companii de profil private sau publice colaboratoare. În poziţia sa
ca proiectant general a participat practic la realizarea întregului Sistem
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Electroenergetic Naţional – SEN (producere, transport şi distribuţie).
Compania este membră în asociaţii ca WEC, CIGRE, ENER, EUROHEAT
& POWER, VGB, Balkan OPET, COGEN România, asigurându-şi în acest
fel

acces la inovaţiile tehnice şi

standardele europene necesare

desfăşurării activităţii sale. Activitatea companiei se adresează: sistemelor
energetice, producerii de energie electrică şi termică, cogenerării şi
sistemelor de termoficare, transportului şi distribuţiei energiei electrică,
protecţiei mediului şi altor industrii (infrastructura, construcţii civile şi
industriale, proiecte pentru regularizarea râurilor).

Fraunhofer – Gessellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung

(www.fraunhofer.de)

este

cea

mai

mare

organizaţie

europeană pentru cercetare aplicată, transfer tehnologic şi al informaţiei
în ştiinţele naturii şi inginerie. Fraunhofer contribuie substanţial la
realizarea aplicării rezultatelor din cercetarea fundamentală academică şi
proprie către industrie, reuşind astfel implementarea inovaţiilor în
industrie. Fraunhofer este recunoscută în piaţa muncii internaţionale ca
un performer în ceea ce priveşte utilizarea practică a cercetării, datorită
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numărului mare de aplicaţii brevetate (cum ar fi formatul mp3, air-bag-ul,
etc.). Activitatea Fraunhofer se extinde pe plan internaţional prin birouri
reprezentante şi centre de cercetare afiliate, iar prin activităţile de
colaborare asigură accesul specialiştilor săi la informaţii actuale.

Asociaţia cuprinde peste 80 de instituţii de cercetare, repartizate în 40 de
oraşe germane, incluzând 58 de institute Fraunhofer şi are şi
reprezentanţe în numeroase ţări. Majoritatea personalului angajat constă
din specialişti şi oameni de ştiinţă, cu precădere ingineri, superior
calificaţi. Două treimi din veniturile organizaţiei provin din cercetare
contractuală şi din proiecte cu finanţare publică, iar o treime din fonduri
guvernamentale şi ale administraţiei landurilor. În funcţie de domeniul
lor de cercetare, institutele Fraunhofer sunt organizate pe teme aplicative:
Sisteme

Integrate,

Centru

e-Government,

Evaluare

în

Reţea,

Nanotehnologie, Suprafeţe Optice Funcţionale, Suprafeţe din polimer,
Prototipizare rapidă, Trafic şi transport, Unitatea sistemelor pentru apă,
Cinema Digital, Energie, Ceramice de Înaltă Performanţă, Simularea
Numerică a Produselor şi Proceselor, Fotocatalizarea, Chip-uri Proteice,
Tehnologia Mediului Curat, Viziune.
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DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul PRACTICOR propune un model inovator de desfăşurare a
practicii (o viziune), adresat studenţilor din universităţile tehnice (UPT şi
UPit) pentru a creşte în performanţă şi calitate. Revigorarea noţiunii de
practică aplicativă, direct legată de unităţi economice, va complementa
informaţia cu care studentul devenit absolvent îşi finalizează studiile. Prin
PRACTICOR se speră şi la mărirea bazei de selecţie a candidaţilor în
domeniul învăţământului superior, în urma activităţii de consiliere
profesională a elevilor, în corelaţie cu nevoile de dezvoltare ale economiei.
Ne propunem să promovăm şi susţinem financiar activitatea de practică
deoarece este o verigă importantă pentru sporirea şansei la o viaţă
profesională activă a absolvenţilor. Prin proiect se vor forma şi tutori
provenind din mediu economic-industrial (firme partenere de practică)
care să formeze liantul între învăţământ şi unităţile economice, în
contextul cerinţelor actuale, crescând astfel sustenabilitatea obiectivelor
operaţionale ale proiectului.
Pe scurt PRACTICOR este instrumentul prin care elevii sunt consiliaţi şi
orientaţi spre continuarea studiilor în domeniul ingineriei, iar studenţii
sunt îndrumaţi şi finanţaţi pentru aşi alege cea mai potrivită direcţie de
specializare prin licenţă şi master, dublând cunoştinţele teoretice cu
practica efectivă şi activităţi conexe legate de aspecte de avangardă
tehnologică şi aplicaţii cu real folos pentru societate în ansamblul ei prin
contact direct cu companii (private şi de stat) care devin parteneri de
practică în proiect.

Obiectivele proiectului
 Obiectivul general
Organizarea practicii studenţilor pentru a le asigura o şansă sporită şi
consolidată de pregătire, în acord cu realitatea, precum şi orientarea şi
consilierea celor ce doresc să îmbrăţişeze cariere de succes în domenii

PRACTICOR
prioritare ale ingineriei şi să se perfecţioneze prin practică, corelând
învăţarea cu piaţa muncii.
 Obiective specifice
1. Realizarea unor parteneriate durabile cu angajatorii pentru
practica studenţească din Universitatea „Politehnica” din Timişoara
(Facultatea de Mecanică), respectiv Universitatea din Piteşti şi
constituirea unei relaţii cu comunitatea de afaceri, relaţii pe care le
sperăm de durată;
2. Constituirea

unei

reţele de tutori (din

unităţi

industriale,

comerciale, productive, de cercetare) pentru a coordona şi îndruma
practica studenţilor, în acord cu necesităţile concrete ale societăţii,
şi stadiul actual al cunoaşterii firmelor şi evoluţiei ştiinţifice şi
tehnice în general;
3. Dezvoltarea unui sistem de orientare şi consiliere pentru carieră,
integrat în practica studenţilor şi, in general în pregătirea lor
profesională şi universitară;
4. Pregătirea şi dezvoltarea competenţelor necesare studenţilor pentru
viitorul loc de muncă şi asigurarea viitorului, incluzând formarea
unor însuşiri de deschidere profesională;
5. Promovarea şi diseminarea rezultatelor şi exemplelor de bună
practică, dezvoltate în cadrul proiectului;
6. Generarea

bazei

materiale

şi

lărgirea

experienţei

pentru

continuitatea şi generalizarea ideii proiectului, după finalizarea sa.
Pe termen scurt se indică drept obiectiv mărirea numărului de elevi
atraşi pentru a îmbrăţişa cariere în ştiinţele inginereşti, aceştia urmând a
se forma în consens cu necesităţile sociale şi ale angajatorilor. Studenţii,
după finalizarea studiilor cu un valoros bagaj de cunoştinţe practice, vor
realiza de timpuriu contactul cu piaţa muncii şi vor avea şansa de alegere
a unei opţiuni (de specializare) de studiu şi pregătire dintr-o paletă de
oferte conturate.
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Pe termen mediu se urmăreşte diminuarea perioadei dintre finalizarea
studiilor şi momentul angajării, eliminându-se riscurile de a nu avea
pregătirea practică necesară, complementară competenţelor teoretice. Se
reduc numărul de cazuri în care activitatea tinerilor se realizează în alte
domenii decât cele în care s-au format. De asemenea se vor reduce şi
riscurile de calificare şi activare în domenii nesolicitate sau de a începe o
perfecţionare suplimentară, cu alte costuri şi eforturi.
Pe termen lung se vor reduce cheltuielile societăţii civile cu educaţia,
susţinerea dezvoltării unor sectoare stringent necesare unei societăţi
moderne, prin apropierea angajatorilor şi absolvenţilor, respectiv a liceelor
cu universităţile şi a universităţilor cu mediu economic (producţie,
cercetare etc.), precum şi sporirea şanselor societăţii de a se îndrepta spre
progres şi dezvoltare durabilă, prin forţe proprii şi acţiuni vizionare, de
colaborare cu învăţământul (superior şi mediu).

Grup ţintă
 G1– minim 600 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ.
 G2 – minim 1995 studenţi din Universitatea „Politehnica” din
Timişoara (Facultatea de Mecanică), respectiv Universitatea din Piteşti
(de la specializări şi domenii cu deficit pe piaţa muncii);
 G3 – minim 70 cadre de specialitate cu atribuţii de tutori, din firmele
care organizează stagii de practică (parteneri de practică), care vor
urma cursuri (gratuite) de formator, acreditate CNFPA.
Criteriile de selecţie pentru grupul ţintă (elevi, studenţi, tutori) vor
respecta principiul egalităţii de şanse, iar pentru selecţia studenţilor vor fi
luate în considerare şi condiţiile financiar-sociale, rezultatele profesionale,
motivaţia, în spirit de echitate şi competitivitate.

PRACTICOR
ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ANTICIPATE
Activităţi

Rezultate anticipate

Activitatea pregătitoare a
practicii studenţeşti










Orientarea şi
pentru carieră

consilierea






Activitatea de practică a
studenţilor





Activitatea de management










3 întâlniri de lucru
minim 20 Convenţii de practică
încheiate
70 tutori formaţi
1500 fişe de observaţii
1500 fişe de evaluare
1500 chestionare, 1500 caiete de
practică, 500 bucăţi ghid de
realizare a proiectului de
finalizare a studiilor
un portal de comunicare între
parteneri, dar şi între formatori şi
potenţiali formaţi
3 workshop-uri pe an de formare a
competentelor
2 vizite pe an la potenţialii
angajatori şi la partenerii de
practică
un seminar de conştientizare pe
an
un program de pregătire a
practicii tehnologice
minim 20 de locaţii pentru
desfăşurarea practicii
3 manuale/îndrumătoare de
specialitate
amenajarea unui sediu
corespunzător implementării
proiectului
amenajarea a minim o sală e
formare, cu dotarea
corespunzătoare
un studiu de cercetare-formare
un ghid metodologic care va
valorifica experienţa dobândită de
tutori
minim 20 de locaţii de practică
dotate cu echipament şi logistică
necesară pentru desfăşurarea
activităţii de practică
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Activitatea de informare şi
publicitate










Organizarea unui curs de
formare a tutorilor



portalul electronic al proiectului
un buletin ştiinţific în minim 300
exemplare pe an
un simpozion şi o masă rotundă pe
an pentru diseminarea
rezultatelor obţinute în urma
desfăşurării practicii, care vor fi
materializate în Buletinul
ştiinţific
conferinţe de presă
conferinţe cu participarea
partenerilor, cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar şi
universitar, reprezentanţilor
întreprinderilor partenere de
practică, studenţilor şi elevilor
2 albume în minim 300 exemplare
pe an şi 2 filme de prezentare
multiplicate pe minim 300 DVDuri pe an
70 cadre de specialitate cu
atribuţii de tutori, din firmele care
organizează stagii de practică,
care vor urma cursuri de formator,
acreditate CNFPA (pentru tutori
de practică)

PRACTICOR
BENEFICII PENTRU STUDENŢI
Studenţii participanţi la proiect vor fi sprijiniţi în efectuarea orelor de
stagiu de practică în conformitate cu syllabus-urile şi prevederile tematice
specifice fiecărui domeniu şi specializări, inclusiv pentru activităţile
colaterale legate de cercetare şi finalizarea studiilor de realizare a
lucrărilor de licenţă şi masterat.
Prin participarea la proiect studenţii beneficiază de:
 Asigurarea de materiale suport (manuale, ghiduri, îndrumare)
necesare realizării stagiilor de practică;
 Orientarea şi consilierea pentru carieră a studenţilor şi a elevilor
de către personal specializat prin vizite de documentare, excursii
pentru prezentarea firmelor partenere de practică;
 Iniţierea unei legături profesionale cu firme de renume şi potenţiali
angajatori;
 Finanţare integrală a cheltuielilor legate de activitatea de practică
a

studenţilor

–

cazare,

diurnă,

transport,

materiale suport,

echipament de protecţie;
 Promovarea şi premierea rezultatelor obţinute;
 Adaptare la cerinţele şi nevoile unui loc de muncă;
 Facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă.
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PARTENERI DE PRACTICĂ
Aspecte generale
În cadrul proiectului este vizată crearea şi dezvoltarea unui parteneriat
reciproc avantajos între Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi
partenerii de proiect, pe de o parte şi industria de profil şi alte unităţi
economice parteneri de practică, pe de altă parte. Se vor pune bazele unei
colaborări de durată, concretizate prin organizarea unor stagii de practică
eficiente, la firme de renume din domeniul de specializare a studenţilor.

Cadrul de desfăşurare al stagiilor de practică
Se preconizează că practica şi activităţile complementare se vor desfăşura
în unităţi economice de producţie şi/sau de cercetare, din ţară şi
străinătate, care au domeniul principal de activitate legat direct de
specializarea studenţilor şi care posedă dotarea şi personalul calificat,
necesar organizării unor stagii de practică, o viziune de dezvoltare şi
recunoaştere în mediu economic şi social.
Pentru a deveni partener de practică o astfel de firmă trebuie să încheie o
Convenţie de Practică cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara,
respectiv Universitatea din Piteşti, convenţie care stabileşte cadrul
general al desfăşurării stagiilor de practică şi apoi o convenţie
particularizată pentru studenţi.

PRACTICOR
Domeniile de activitate recomandate pentru
stagiile de practică
În timpul stagiului, studenţii vor efectua activităţi relevante specializării
pentru care se instruiesc cu scopul consolidării prin practică a unor
competenţe generale şi specializare.

Competenţele studenţilor la absolvirea studiilor de
licenţă
Competenţe generale


Capacitatea de a învăţa activ;



Abilitatea de a înţelege cerinţele tehnice şi de a propune soluţii;



Capacitatea de a lucra în echipă;



Capacitatea de a interacţiona cu specialişti din alte domenii;



Identificarea problemelor conflictuale, analizarea şi soluţionarea lor
în condiţii economice favorabile;



Legislaţie, economie, management şi marketing.
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Competenţe profesionale
Domeniul Ingineria Mecanică
 Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie,
tehnica măsurării, ştiinţa materialelor, grafică tehnică, inginerie
mecanică, inginerie electrică, informatică aplicată;


Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea de software dedicat;



Bazele calcului şi construcţiei sistemelor mecanice;



Procesarea materialelor utilizate în ingineria mecanică;



Sisteme de acţionare în ingineria mecanică.



Controlul şi optimizarea proceselor mecanice.

Domeniul Ingineria Transportului
 Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie,
tehnica măsurării, ştiinţa materialelor, grafică tehnică, inginerie
mecanică,

inginerie

electrică

şi

electronică,

informatică

şi

automatică;


Elemente generale pentru ingineria transporturilor;



Controlul, dirijarea şi siguranţa sistemelor de transport;



Tehnologii şi mijloace de transport;



Reţele de transport rutiere şi feroviare;

Domeniul Ingineria Autovehiculelor


Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie,
tehnica măsurării, ştiinţa materialelor, grafica tehnică, ingineria
mecanică, inginerie electrică, informatică şi automatică;



Bazele

calcului

şi

construcţia

sistemelor

mecanice,

electrice,

hidropneumatice;


Sisteme de acţionare şi control în ingineria autovehiculelor;



Caracteristici constructive şi funcţionale ale autovehiculelor;



Exploatarea, întreţinerea şi mentenanţa autovehiculelor;



Controlul şi optimizarea sistemelor specifice autovehiculelor rutiere.

PRACTICOR
Domeniul Ingineria Electronică şi Telecomunicaţii


Înţelegerea profundă de către studenţi a principiilor ştiinţifice din
ingineria electronică şi tehnologia informaţiei;



Racordarea la actualitate (pe baza standardelor specifice) a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, în concordanţă cu
disciplinele din curricula specializărilor - centrate pe cerinţele
agenţilor economici şi pe formarea studenţilor ca specialişti în acest
domeniu;



dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor şi deprinderilor pentru
proiectare, exploatare şi integrare logistică eficientă de sisteme
electronice şi microprogramabile complexe solicitate de un număr tot
mare de unităţi economice, de instituţii academice şi de cercetare, de
unităţi cu misiuni speciale şi de instituţii administrative în domeniul
serviciilor ICT - distribuite la nivel naţional şi zonal.

Curs de formator destinat tutorilor de practică
În cadrul proiectului PRACTICOR se oferă partenerilor de practică
posibilitatea desemnării unor cadre de specialitate desemnate pentru a
participa gratuit la cursuri de formatori acreditate de Consiliul Naţional
de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). Diploma acordată la
absolvirea cursului este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Competenţele dobândite de tutori prin cursul urmat se leagă
direct directe de aspecte precum:


Pregătirea formării;



Realizarea activităţilor de formare;



Evaluarea participanţilor la formare;



Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;



Marketingul formării;
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Proiectarea programelor de formare;



Organizarea programelor şi a stagiilor de formare;



Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor
de formare.

Cursul se va desfăşura pe 3 module începând cu luna octombrie 2010 (în 3
locaţii: Timişoara, Piteşti, Bucureşti).

Facilităţi pentru partenerii de practică


Posibilitatea selectării de către firme a studenţilor participanţi la
stagiile de practică, formându-şi o bază de date (potenţiali angajaţi);



Înregistrarea şi actualizarea ofertelor de locuri de muncă;



Conducerea în colaborare (cotutelă) a unor teme pentru lucrarea de
absolvire a studenţilor, teme propuse de către partenerii de practică,
legate de actualizarea curriculei universitare în acord cu cerinţele
firmei;

PRACTICOR


Extinderea colaborării dintre firme şi universităţi (activităţi de
implementare, proiectare, cercetare etc.);



Crearea unui cadru favorabil viitoarelor colaborări între firmă şi
studenţi/absolvenţi (intership – stagiatură, angajare etc.);



Actualizarea temelor de proiect şi implicarea în bursa de idei pentru
generarea tuturor materialelor suport pentru practică (caiet, îndrumar
de practică, ghid etc.)

Atribuţii ale partenerilor de practică


Înregistrarea/actualizarea ofertelor de stagii de practică;



Asigurarea disponibilităţii tutorilor de practică (prin contractul cadru
semnat);



Asigurarea de unui loc de muncă adecvat pentru studenţii aflaţi în
stagiul de practică, cu respectarea prevederilor legale;



Asigurarea unui instructaj de protecţia muncii pentru studenţi;



Menţinerea unei legături active cu cadrele didactice supervizoare de
practică din facultate.

Atribuţii ale tutorilor de practică
Înaintea desfăşurării stagiilor de practică


Să colaboreze cu cadrele didactice pentru elaborarea caietelor de
practică şi îndrumătoarelor de practică, necesare pentru derularea
stagiilor de practică.



Să se implice în crearea „bursei de idei” legate de vitalizarea practicii.

Pe parcursul stagiilor de practică


Să asigure îndrumarea şi supravegherea studenţilor aflaţi în stagiile
de practică;



Să consulte caietele de practică ale studenţilor arondaţi;



Să completeze pontajul studenţilor arondaţi (la sfârşitul stagiului de
practică);
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Să

informeze cadrele didactice supervizoare din

Universitatea

Politehnica din Timişoara, respectiv Universitatea din Piteşti despre
activitatea studenţilor arondaţi.

La finalul stagiilor de practică


Să evalueze activitatea studenţilor;



Să completeze chestionare primite de la facultate, privind activitatea
studenţilor;



Să

informeze cadrele didactice supervizoare din

Universitatea

Politehnica din Timişoara, respectiv Universitatea din Piteşti despre
derularea stagiilor de practică.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul
http://practicor.mec.upt.ro
şi platforma web
Adresa de contact:
Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Director proiect: ionel_monica@hotmail.com,
ioana.ionel@mec.upt.ro
Asistent manager: luisa_izabel36@yahoo.com,
luisa.dungan@mec.upt.ro
Universitatea din Piteşti
Responsabil proiect serban@upit.ro
ISPE
Responsabil proiect: sanda.cotescu@ispe.ro
Fraunhofer
Responsabil proiect: SiminaFulga@ipa.fraunhofer.de

Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Facultatea de Mecanică
Departament Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi
Bd. M. Viteazul, nr.1, 300222, Timişoara, ROMÂNIA
Tel: 0256 40 3670, Fax: 0256 40 3669
e-mail: ionel_monica@hotmail.com, ioana.ionel@mec.upt.ro

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul
http://practicor.mec.upt.ro

