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Comunicat 
 
 Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, în calitate de coordonator, împreună cu partenerii: Universitatea din 
Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucureşti, respectiv FRAUNHOFER – Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung din Germania, vă invită la un dialog despre practică în cadrul proiectului “Reţea 
transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în 
societatea cunoaşterii – PRACTICOR”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 Sub titlul ”Dialog despre practica de neuitat într-o capitală Europeană”, evenimentul se va derula Joi, 1 iunie 
2011, începând cu ora 9:30, la sediul programului PRACTICOR din sala 203 a Facultăţii de Mecanică din Universitatea 
„POLITEHNICA” din Timişoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 1, Timişoara. 

 Având în vedere semnificaţia zilei de 1 Iunie şi vârsta studenților, dar şi faptul că fiecare rămânem copil chiar dacă 
trăim şi evoluăm într-o societate a competiţiei şi concurenţei, în cadrul acţiunii se va organiza de către partenerul ISPE şi un 
concurs tematic atractiv, cu premii pentru toţi participanţii. 

 Invitaţia anexată, prezintă programul acţiunii. 
 Participarea dumneavoastră ne onorează !  

 Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa: 
 

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 
site-ul proiect http://practicor.mec.upt.ro  

 

          
     Prof. dr. ing. Ioana IONEL 
            Manager proiect 



 

 
 

Universitatea 
POLITEHNICA 
Timişoara 

Investeşte în OAMENI! 
 

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

 

 

 

 

invită studenţii*) la 
 

DIALOG DESPRE PRACTICA DE NEUITAT INTR-O CAPITALA 

EUROPEANA 
  

PROGRAM 
 
 
  9:30 - 10:00  -  Primirea participanţilor 
 
10:00 - 10:30  -   OFERTA  de PRACTICĂ ISPE:  

  “Nouă domenii ale ştiinţei şi tehnicii în care vor putea 
excela viitorii ingineri selecţionaţi pentru a efectua 
practica în cadrul proiectului PRACTICOR” 

 
 

10:30 - 11:30  -  PROIECTELE ISPE:  
PLEDOARIE PENTRU PRIETENIA ENERGIE-MEDIU 

 
11:30 - 12:30  -  Pauză “de înviorare”  
 
 
12:30 - 14:30  -  MASĂ ROTUNDĂ cu premii surpriză :   

„Să selectăm împreună cele mai puternice 5 MOTIVE 
de a învăţa prin PRACTICA LA ISPE” 

 
 
 

*) bineînţeles că şi alţii sunt de asemenea bineveniţi  
 
 
 


