
 
Investeşte în OAMENI!  
 

 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  
 

INVITATIE ANUNT 
 

Din partea echipei de management si implementare a proiectului PRACTICOR EURO-REGIO 
 
Universitatea Politehnica Timisoara are in atenta supraveghere calitatea desfasurarii practicii pentru absolventii ei, constientizand, ca 
nu numai pozitia de lider in plan edcational si de cercetare avansata impune acest aspect, dar si realitatea pietii muncii oferita de 
angajatori, precum si dorinta tot mai conturata si constientizata a absolventilor. Astfel se acorda notiunii de practica o atentie 
deosebita,  restructurata de curand, ea atingand rangul de disciplina, avand o durata extinsa si comasata, cu toate drepturile ce se 
impun. Finantarea practicii intra in atenta coordonare a universitatii, atat prin fornduri guvernamentale (insuficiente), cat si prin granturi 
si sponsorizari. Proiectul susnumit, finantat din fonduri structurale, este un foarte bun exemplu. Partenerii nostri sunt P1- Universitatea 
Aurel Vlaicu Resita, P2- Universitatea din Szeged, P3- ISPE Bucuresti (cu filiala si in Timisoara). 
 
Intergarea pe piata muncii este favorizata si de contactul cu mediul transnational, si, pe acest plan, prin proiect, studentii care se 
califica in grupul tinta, vor avea posibilitatea de a beneficia si de consiliere din partea colaboratorilor de la partenerul Universitatea din 
Szeged, nemaimamintind dezvoltarea personala prin contact direct cu reprezentantii unei universitati clasificate in primele 400 din 
lume, in ranking Shanhai. 
In zilele de 21-22 aprilie 2015, avem oaspete pe cunoscutul climatolog Dr. LÁSZLÓ MAKRA, de la Universitatea Szeged, Institutul 
de economie si dezvoltare rurala, personalitate cu multiple valente internationale si experienta recunoscuta pe plan mondial. 
Conferintele acopera domeniul interdisciplinar legat de relatia climatologie-poluare si dezvoltare durabila. Astfel va conferentia pe teme 
precum: 

 Rolul climei si al meteorologiei pentru poluarea atmosferei (The role of climate & meteorology in air pollution) – sala 
203, Fac Mecanica, Sediul proiect, 21.04.2015, orele 14-16; 

 Tehnologii de tratare specifica pentru epurarea gazelor (Specific Air Pollution Treatment Technology) – sala 203, Fac 
Mecanica, Sediul proiect, 21.04.2015, orele 16-18; 

 Traficul- sursa de poluare a aerului in zona de granita Ungaria- Romania (Traffic - a Source of Air Pollution in Hu-Ro 
Border Area) – sala 203, Fac Mecanica, Sediul proiect, 22.04.2015, orele 14-17. 

 
Conferintele se sustin in limba engleza. Sunt urmate de o sesiune de intrebari si apoi chestionare individuala a cursantilor, astfel 
dezvoltandu-se abilitati de relationare si intelegere si exprimare in limba engleza tehnica. 
Audienta est deschisa! 
Sunt invitati cu precadere studentii care doresc sa-si consolideze cunostintele, in cadrul ofertei de consiliere practica. 
Programul  
In afara programului de conferinte, dl Makra ofera consiliere tematica si este deschis pentru diverse alte oportunitati. 
  
Va stam la d ispozi tie!    Nu ratat i sansa unica!     
 
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) 


