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

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: „Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii 
de practică la angajator –PRACTICOR ® EURO-REGIO”  
Contract : nr. POSDRU/161/2.1/G/132889  
 

INVITAŢIE ANUNŢ  
 

Din partea echipei de management şi implementare a proiectului PRACTICOR EURO-REGIO 
 
Universitatea Politehnica Timisoara are în atenta supraveghere calitatea desfăşurării practicii pentru absolvenţii ei, conştientizând, că 
nu numai poziţia de lider în plan educaţional şi de cercetare avansată impune acest aspect, dar şi realitatea pieţii muncii oferită de 
angajatori, precum şi dorinţa tot mai conturată şi conştientizată a absolvenţilor. Susţinerea practicii intră în stategia universităţii, bazata 
fiind atât prin fonduri guvernamentale (insuficiente), cât şi prin granturi şi sponsorizări.  
Proiectul susnumit, finantat din fonduri structurale, este un foarte bun exemplu. Partenerii noştri sunt P1- Universitatea Eftimie Murgu 
Resita, P2- Universitatea din Szeged, P3- ISPE Bucureşti (cu filiala şi in Timişoara). Intergarea pe piata muncii este favorizată şi de 
contactul cu mediul transnaţional, şi, pe acest plan, prin proiect, studenţii care se califică in grupul ţintă, vor avea posibilitatea de a 
beneficia şi de consiliere din partea colaboratorilor de la partenerul Universitatea din Szeged, nemaimamintind dezvoltarea personală 
prin contact direct cu reprezentanţii unei universităţi clasificate în primele 400 din lume, în ranking Shanhai. 
În zilele de 28-29 aprilie 2015, avem oaspete pe cunoscutul expert profesor Dr. habil KOVACS KORNEL, de la Universitatea Szeged,  
Departamentul de Biotehnologii, director al Centrului de Cercetări de Biotehnologii din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinte. 
Conferinţele acoperă domeniul interdisciplinar legat de necesitatea bioenergiei, ca resursa regenerabilă, avatajele sale şi tehnologii de 
bază precum şi relaţia cu şi dezvoltare durabilă. Astfel va conferenţia pe teme precum: 

 Noţiuni de baza de Bioenergie - BASICS IN BIOENERGY 

 Biohidrogen - Bio-hydrogen 
 Biogaz – Biogas 

 marţi, 28 aprilie, de la orele 17,00, în sala 203 Practicor –sediu proiect, Fac. Mecanică, Bv. M. Viteazu 1 
 marţi, 28 aprilie, de la orele 20.00, în sala 203 Practicor –sediu proiect, Fac. Mecanică, Bv. M. Viteazu 1 
 miercuri, 29 aprilie, de la orele 11.00, în sala 203 Practicor, sediu proiect, Fac. Mecanică, Bv. M. Viteazu 1 

Conferinţele sunt pregătitoare pentru înscrierea la excursiile tematice ce se vor organiza gratuit, la Szeged. 
Conferinţele se susţin in limba engleză. Sunt urmate de o sesiune de întrebări şi apoi chestionare individuale a cursanţilor, astfel 
dezvoltandu-se abilităţi de relaţionare şi înţelegere şi exprimare în limba engleza tehnică. 
Audienţa este deschisă! Sunt invitaţi cu precădere studenţii Universitatea Politehnica Timisoara şi Universitatea Eftimie Murgu Reşita, 
care doresc să-şi consolideze cunoştinţele, în cadrul ofertei de consiliere practică. 
In afara programului de conferinţe, dl Kovacs Kornel oferă consiliere tematică şi este deschis pentru diverse alte oportunităţi. 
  
Echipa PRACTICOR vă  stă  la dispozi ţ ie!    Nu rata ţ i  şansa unică!     
 
Ioana IONEL,  
Manager proiect  
(Pt. relatii suplimentare rog contact la m 0723349337 sau ioana.ionel@upt.ro, dan.stepan@upt.ro, liliana.tulcan@upt.ro, daniel.dan@upt.ro, 
adealina@yahoo.com) 


