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Dragi studenţi, proiectul 
 

„Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, 
consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în 

societatea cunoaşterii” 
 

este o şansă pentru formarea voastră profesională ! 
 
Strategia Bologna este la început de implementare în sistemul naţional şi european 

de învăţământ superior şi trebuie susţinut. Practic, reducerea perioadei de învăţare în primul 
ciclu de licenţă (4 ani), faţă de vechiul sistem de ingineri diplomaţi (5 ani), trebuie 
compensată printr-o atentă valorificare a timpului de pregătire, îndeosebi cu specific practic 
şi legată de domenii necesare societăţii, cu precădere productive şi cu importanţă majoră, 
legate de securitatea energetică a societăţii şi protecţiei mediului. 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? 
 

 Desfăşurarea (cu finanţare) a practicii în companii sub îndrumarea unor tutori 
formaţi special să vă asiste în dobândirea competenţelor specifice meseriei şi 
să vă faciliteze integrarea la locul de muncă; 
 

 Deschiderea orinzontului pentru a deveni un specialist european, în domeniul în 
care v-aţi pregătit; 

 

 Consiliere şi orientare pentru carieră prin vizite în companii, prezentări, discuţii 
panel cu reprezentanţi ai lumii de afaceri, workshop-uri, simulări (interviuri de 
angajare, târguri de joburi). 

 

Proiectul prin care aveţi oportunitatea formării şi dezvoltării unor competenţe care să 
vă sprijine să vă găsiţi un loc de muncă şi să începeţi o carieră de succes după finalizarea 
studiilor 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. 
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