Investeşte în OAMENI!

Dragi elevi, proiectul
„Reţea transnaţională educaţională privind orientarea,
consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în
societatea cunoaşterii”
este o şansă pentru a afla ce paşi puteţi urma după absolvire !
Pactul European pentru Tineret pune accent pe facilitarea accesului tinerilor pe piaţa
muncii, combaterea şomajului în rândul tinerilor şi creşterea calităţii actului de învăţământ. În
aceste condiţii, una din acţiunile Guvernului pe termen scurt şi mediu, pentru promovarea
accesului tinerilor pe piaţa muncii, este facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă,
prin consolidarea serviciilor de informare şi consiliere în carieră şi implementarea
Programului naţional de informare a elevilor şi studenţilor din anii terminali cu privire la
oportunităţile şi riscurile de pe piaţa muncii.

Ce vă oferă proiectul?





oportunitatea de a vizita Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara
(Facultatea de Mecanică), precum şi Universitatea din Piteşti şi de a vedea cu
ochii voştri resursele foarte bogate pe care această instituţie vi le poate oferi;
cadrul în care să vă întâlniţi cu studenţii acestor universităţi pentru a vedea cum
învaţă şi cum se pregătesc pentru meserie şi pentru a afla ce vă recomandă ei;
sprijin în a vă alege pasul următor în dezvoltarea voastră, adică consiliere şi
orientare profesională, de la echipe de profesori şi studenţi prin vizite,
prezentări şi discuţii.

Proiectul prin care aveţi oportunitatea formării şi dezvoltării unor competenţe care să
vă sprijine să vă găsiţi un loc de muncă şi/sau să începeţi cursurile într-o universitate tehnică
este o iniţiativǎ comunǎ a Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, în calitate de
coordonator, şi a partenerilor de proiect: Universitatea din Piteşti, Institutul de Studii şi
Proiectări Energetice ISPE Bucureşti şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung, Germania.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Departamentul
Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi, Bd. Mihai Viteazul nr. 1, 300222 Timişoara,
ROMÂNIA, tel: +40 256 403670, fax: +40 256 403669, mobil: +40 (0) 723 349337, e-mail:
ioana.ionel@mec.upt.ro, site-ul proiectului: http://practicor.mec.upt.ro, persoană de
contact: prof. univ. dr. Ing. Ioana Ionel, manager proiect.

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

