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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 școală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Parteneriat regional și euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin 
consiliere pentru carieră și stagii de practică la angajator –PRACTICOR ® EURO-REGIO” 
Contract POSDRU/161/2.1/G/132889 

CONFERINŢA FINALĂ A PROIECTULUI
În data de 26 OCTOMBRIE 2015, ora 1400, în sala 203 (sediu de proiect), din cadrul 

facultății de Mecanică Timișoara, B-dul Mihai Viteazul, nr. 1, va avea loc conferinţa fi-
nală a proiectului Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre 
piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la angajator – 
PRACTICOR ® EURO-REGIO. 

În cadrul conferinței vor fi prezentate:
• Activitățile derulate prin proiect și stadiul îndeplinirii indicatorilor;
• Realizările partenerilor: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșiţa (P1), 

Universitatea din Szeged - Szegedi Tudományegyetem (P2), Institutul de Studii 
și Proiectări Energetice ISPE București (P3);

• Situația financiară a proiectului;
• Activitățile de diseminare.
Cu această ocazie vor avea loc schimburi de experiență între reprezentanții uni-

tăților economice prin tutorii angrenați și studenții din grupul țintă și nu numai  și 
totodată lansarea ghidurilor:

• Ghid de bune practici al personalului implicat în activitatea de practică stu-
dențească;

• Modelul PRACTICOR aplicat la Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița;
• Necesitatea practicii relevante în pregătirea profesională a studenților, viitori 

specialiști pe piața muncii;
• Corelarea activității din lucrarea de Licență / Master cu stagiile de practică.

Participarea este liberă.
Persoană de contact:  
Ioana Ionel - Manager proiect, Tel.: +40 256 403 734, mobil: 0730 113 323; 

e-mail: ioana.ionel@upt.ro
Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la sediul de proiect.
Alte informații la: www.practicor.ro/euro-regio/

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


