Investeşte în OAMENI!

Stimaţi tutori de practică, proiectul
„Reţea transnaţională educaţională privind orientarea,
consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în
societatea cunoaşterii”
vă invită să faceţi parte din echipă, alături de cadrele didactice !
Proiectul, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, îşi propune să promoveze 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 prioritare ale ingineriei şi să se perfecţioneze prin practică, corelând
învăţarea cu piaţa muncii.
Vrem ca studenţii să fie mai bine pregătiţi nu numai teoretic, dar şi practic, vrem ca la
absolvire şansele lor de angajare să crească simţitor, vrem ca lumea de afaceri şi companiile
să îşi dorească absolvenţii noştri, dar mai ales vrem ca dvs. şi companiile în care lucraţi ca
specialişti să aibă un cuvânt de spus în formarea studenţilor noştri, cu alte cuvinte am vrea
să faceţi parte din echipă, alături de noi.

Ce vă oferă proiectul?






să faceţi parte din echipă înscriindu-vă, prin compania dvs. pe lista de
tutori cu care vom lucra;
participarea la un curs de formare de formatori, care să vă pună în dialog
cu cadrele didactice ale Univ. „Politehnica” din Timisoara şi UNIV. Pitesti
şi să vă pregătească cu tot ce aveţi nevoie pentru a asista pe studenţii
noştri, curs care se finalizează cu certificare recunoscută de Ministerul
Muncii şi de Ministerul Educaţiei;
şansa de a vă mentora şi consilia viitorii colegi şi de a le împărtăşi din
experienţa dvs.
posibilitatea ca unitatea dumneavoastră să poată selecta profitabil viitorii
angajaţi, formându-i de timpuriu.

Proiectul prin care aveţi oportunitatea formării şi dezvoltării unor competenţe care să
vă sprijine în lucrul cu studenţii noştri 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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