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COMUNICAT 
 

Aflată la a 90-a Aniversare, Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara (UPT), în 
calitate de coordonator, împreună cu partenerii: Universitatea din Piteşti (U Piteşti), 
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucureşti şi FRAUNHOFER – 
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung din Germania, derulează 
proiectul “Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi 
practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – 
PRACTICOR”. 

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, 2 august 2010 – 1 august 
2013, şi o valoare totală de 18.575.125,00 lei, din care 17.287.200,00 lei finanţare 
nerambursabilă asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, şi de Guvernul României. 

Obiectivul general al proiectului este organizarea practicii studenţilor pentru a le 
asigura acestora o şansă sporită şi consolidată de pregătire, în acord cu cerinţele şi 
nevoile angajatorilor şi ale pieţei muncii europene. 

În prezent se derulează activitatea de selecţie şi formare a tutorilor, în trei locaţii: 
Timişoara, Piteşti şi Bucureşti. Au fost încheiate peste 40 de acorduri de practică cu 
parteneri economici şi industriali din zonele menţionate, care şi-au desemnat candidaţii 
care vor fi formaţi ca şi tutori de către Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, 
AUTORIZATĂ ca şi organizator de cursuri de formare de către CNFPA (CONSIILIUL 
NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR). 

Cursurile de formare sunt oferite gratuit, fiind anunţate în pagina de web a 
proiectului: http://practicor.mec.upt.ro/index.php?pagina=informatii_utile, în 3 locatii 
diferite astfel încât să existe posibilitatea de audiere în conformitate şi cu disponibilitatea 
reprezentanţilor partenerilor de practică. Candidaţii la poziţia de tutore au fost informaţi 
asupra conţinutului cursurilor şi împărţiţi în grupe de maxim 20 de participanţi-serie. 
  În paralel se pregăteşte, cu implicarea reprezentanţilor unităţilor partenere de 
practică, o bursă de idei pentru tematica de lucrări de licenţă, corespunzătoare nevoilor 
societăţilor comerciale şi industriale partere, astfel încât să se mărească şansa 
studenţilor participanţi în proiect, de a se forma în domenii noi şi solicitate de piaţa 
muncii. 

Activitatea de consiliere şi formare pentru carieră a studenţilor de la UPT şi 
UPiteşti, precum şi a elevilor potenţiali candidaţi la aceste universităţi se clădeşte astfel 
pe un fundament serios şi real, sperând în calitate, eficienţă şi utilitate. 

Prin proiect vor fi orientaţi şi consiliaţi precum şi pregătiţi prin practică pentru 
profesia de inginer un număr minim de 1995 studenţi (principalul grup ţintă al proiectului), 
vor fi orientaţi şi consiliaţi un număr minim de 600 de elevi, urmând a fi atraşi spre 
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universităţi tehnice (al doilea grup ţintă) şi un număr minim de 70 de specialişti de la 
minim 20 firme partenere de practică vor urma cursurile de tutori de practică, putând apoi 
îndruma studenţii celor două universităţi implicate şi nu numai. 

 
 

Mai multe informatii se pot obtine din pagina de web a proiectului 
http://practicor.mec.upt.ro 

sau direct de la: 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică 

Departamentul Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi 
Bd. Mihai Viteazul, nr.1, Timişoara, ROMÂNIA 

Tel +40 256 403670 ; Fax +40 256 403669, mobil +40 (0) 723 349337 
e-mail: ioana.ionel@mec.upt.ro 

Prof. dr. ing. Ioana IONEL 
Manager proiect 

 


