
Partenerii implicaţi în implementare  
 

Universitatea Politehnica Timişoara  (S) 
Prof. Dr. Ing. Ioana IONEL 

ioana.ionel@upt.ro  
+40 256403000, +40 256 403670, +40 723349337 

Piața Victoriei,  nr. 2, 300006, Timișoara 
 

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa (P1) 
Piata Traian Vuia, nr.1-4, 320085, Reșița  

 

Universitatea din Szeged  
Szegedi Tudományegyetem (P2) 
Egyetem u. 2, H-6722 Szeged, Hungary  

 

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice 
ISPE Bucuresti (P3) 

B-dul Lacul Tei 1-3, sect. 2, 020371, București  
 

Informații despre proiect  
http://practicor.ro/euro-regio   

 Sediul de proiect 
Fac. de Mecanica, Bv. M. Viteazu 1, 300222, Sala 

203, Timisoara,  
Tel. +40256403734, Fax +40256403669 

ioana.ionel@upt.ro, luisa.dungan@upt.ro, 
mircea.vasilescu@upt.ro,   

 

Telefon contact parteneri:  
+40 255 213601, +36 702941310, +40 734228835 

Beneficii pentru studenţi: 
 

1) întărirea şi stimularea motivaţiei pentru 
perfecționarea studenţilor implicaţi în 
programul propus de consiliere şi orientare 
profesională, incluzând şi prelegeri despre drept 
intelectual, antreprenoriat, mod de prezentare 
orală şi scrisă a documentelor tehnice, și altele; 

2) suport material și logistic, precum și 
finanțarea stagiilor de practică cu îndrumare 
tutorială pentru studenți, conforme cu curricula 
universitară; 

3) derularea unui program eficient de ofertă, 
evidenţă şi încadrare a studenţilor în activitatea 
practică, cu stimularea concurenţei şi iniţiativei, 
lucrului în echipă sau individual și de 
comunicare virtuală prin intermediul portalului, 
a creativităţii şi capacităţii de integrare şi de 
răspuns la sarcini; 

4) diseminarea corespunzătoare printre 
studenţi a informaţiilor privind beneficiile, 
necesitățile și rezultatele  ale programului de 
consiliere şi de stagii de practică; 

5) accesul studenților la materiale suport 
pentru consiliere şi activitatea practică; 

6) dezvoltarea abilităţilor studenţilor cu 
privire la tehnicile de căutare a unui loc de 
muncă corespunzător pregătirii dobândite, 
necesităților economice ale societății şi 
opţiunilor de viaţă personale; 

7) modelarea capacității de exprimare şi de 
redactare a rezultatelor din practică obținute de 
studenţii din grupul ţintă într-o limbă de 
circulaţie internaţională (engleza); 

8) internaţionalizarea participanților  (de la S 
si P1), deoarece programul și contactele de lucru 
cu P2 vor fi publice şi puternic diseminate, 
constituindu-se ca poli de atracţie pentru  cei 
implicați și contribuind la îmbunătăţirea 
imaginii, prin bun renume de colaborare 
internaţională. 

Parteneriat regional şi  
euro-regional pentru 

tranziţia spre piaţa muncii 
prin consiliere pentru 

carieră şi stagii de practică 
la angajator 

- 
PRACTICOR  ® EURO 

REGIO 

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” 
Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/132889,  

Cod SMIS 51563 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

19.05.2014 
Investeşte în OAMENI 

 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013  

Partenerii implicaţi în implementare  
 

Universitatea Politehnica Timişoara  (S) 
Prof. Dr. Ing. Ioana IONEL 

ioana.ionel@upt.ro  
+40 256403000, +40 256 403670, +40 723349337 

Piața Victoriei,  nr. 2, 300006, Timișoara 
 

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa (P1) 
Piata Traian Vuia, nr.1-4, 320085, Reșița  

 

Universitatea din Szeged  
Szegedi Tudományegyetem (P2) 
Egyetem u. 2, H-6722 Szeged, Hungary  

 

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice 
ISPE Bucuresti (P3) 

B-dul Lacul Tei 1-3, sect. 2, 020371, București  
 

Informații despre proiect  
http://practicor.ro/euro-regio   

 Sediul de proiect 
Fac. de Mecanica, Bv. M. Viteazu 1, 300222, Sala 

203, Timisoara,  
Tel. +40256403734, Fax +40256403669 

ioana.ionel@upt.ro, luisa.dungan@upt.ro, 
mircea.vasilescu@upt.ro,   

 

Telefon contact parteneri:  
+40 255 213601, +36 702941310, +40 734228835 

Beneficii pentru studenţi: 
 

1) întărirea şi stimularea motivaţiei pentru 
perfecționarea studenţilor implicaţi în 
programul propus de consiliere şi orientare 
profesională, incluzând şi prelegeri despre drept 
intelectual, antreprenoriat, mod de prezentare 
orală şi scrisă a documentelor tehnice, și altele; 

2) suport material și logistic, precum și 
finanțarea stagiilor de practică cu îndrumare 
tutorială pentru studenți, conforme cu curricula 
universitară; 

3) derularea unui program eficient de ofertă, 
evidenţă şi încadrare a studenţilor în activitatea 
practică, cu stimularea concurenţei şi iniţiativei, 
lucrului în echipă sau individual și de 
comunicare virtuală prin intermediul portalului, 
a creativităţii şi capacităţii de integrare şi de 
răspuns la sarcini; 

4) diseminarea corespunzătoare printre 
studenţi a informaţiilor privind beneficiile, 
necesitățile și rezultatele  ale programului de 
consiliere şi de stagii de practică; 

5) accesul studenților la materiale suport 
pentru consiliere şi activitatea practică; 

6) dezvoltarea abilităţilor studenţilor cu 
privire la tehnicile de căutare a unui loc de 
muncă corespunzător pregătirii dobândite, 
necesităților economice ale societății şi 
opţiunilor de viaţă personale; 

7) modelarea capacității de exprimare şi de 
redactare a rezultatelor din practică obținute de 
studenţii din grupul ţintă într-o limbă de 
circulaţie internaţională (engleza); 

8) internaţionalizarea participanților  (de la S 
si P1), deoarece programul și contactele de lucru 
cu P2 vor fi publice şi puternic diseminate, 
constituindu-se ca poli de atracţie pentru  cei 
implicați și contribuind la îmbunătăţirea 
imaginii, prin bun renume de colaborare 
internaţională. 

Parteneriat regional şi  
euro-regional pentru 

tranziţia spre piaţa muncii 
prin consiliere pentru 

carieră şi stagii de practică 
la angajator 

- 
PRACTICOR  ® EURO 

REGIO 

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” 
Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/132889,  

Cod SMIS 51563 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

19.05.2014 
Investeşte în OAMENI 

 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013  

Partenerii implicaţi în implementare  
 

Universitatea Politehnica Timişoara  (S) 
Prof. Dr. Ing. Ioana IONEL 

ioana.ionel@upt.ro  
+40 256403000, +40 256 403670, +40 723349337 

Piața Victoriei,  nr. 2, 300006, Timișoara 
 

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa (P1) 
Piata Traian Vuia, nr.1-4, 320085, Reșița  

 

Universitatea din Szeged  
Szegedi Tudományegyetem (P2) 
Egyetem u. 2, H-6722 Szeged, Hungary  

 

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice 
ISPE Bucuresti (P3) 

B-dul Lacul Tei 1-3, sect. 2, 020371, București  
 

Informații despre proiect  
http://practicor.ro/euro-regio   

 Sediul de proiect 
Fac. de Mecanica, Bv. M. Viteazu 1, 300222, Sala 

203, Timisoara,  
Tel. +40256403734, Fax +40256403669 

ioana.ionel@upt.ro, luisa.dungan@upt.ro, 
mircea.vasilescu@upt.ro,   

 

Telefon contact parteneri:  
+40 255 213601, +36 702941310, +40 734228835 

Beneficii pentru studenţi: 
 

1) întărirea şi stimularea motivaţiei pentru 
perfecționarea studenţilor implicaţi în 
programul propus de consiliere şi orientare 
profesională, incluzând şi prelegeri despre drept 
intelectual, antreprenoriat, mod de prezentare 
orală şi scrisă a documentelor tehnice, și altele; 

2) suport material și logistic, precum și 
finanțarea stagiilor de practică cu îndrumare 
tutorială pentru studenți, conforme cu curricula 
universitară; 

3) derularea unui program eficient de ofertă, 
evidenţă şi încadrare a studenţilor în activitatea 
practică, cu stimularea concurenţei şi iniţiativei, 
lucrului în echipă sau individual și de 
comunicare virtuală prin intermediul portalului, 
a creativităţii şi capacităţii de integrare şi de 
răspuns la sarcini; 

4) diseminarea corespunzătoare printre 
studenţi a informaţiilor privind beneficiile, 
necesitățile și rezultatele  ale programului de 
consiliere şi de stagii de practică; 

5) accesul studenților la materiale suport 
pentru consiliere şi activitatea practică; 

6) dezvoltarea abilităţilor studenţilor cu 
privire la tehnicile de căutare a unui loc de 
muncă corespunzător pregătirii dobândite, 
necesităților economice ale societății şi 
opţiunilor de viaţă personale; 

7) modelarea capacității de exprimare şi de 
redactare a rezultatelor din practică obținute de 
studenţii din grupul ţintă într-o limbă de 
circulaţie internaţională (engleza); 

8) internaţionalizarea participanților  (de la S 
si P1), deoarece programul și contactele de lucru 
cu P2 vor fi publice şi puternic diseminate, 
constituindu-se ca poli de atracţie pentru  cei 
implicați și contribuind la îmbunătăţirea 
imaginii, prin bun renume de colaborare 
internaţională. 

Parteneriat regional şi  
euro-regional pentru 

tranziţia spre piaţa muncii 
prin consiliere pentru 

carieră şi stagii de practică 
la angajator 

- 
PRACTICOR  ® EURO 

REGIO 

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” 
Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/132889,  

Cod SMIS 51563 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

19.05.2014 
Investeşte în OAMENI 

 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013  

UNIUNEA EUROPEANĂUNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ȘI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013



Activităţile proiectului 
30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 

 
A1. Managementul proiectului:  

A1.1 Planificarea, coordonarea şi raportarea 
tehnico-financiară;  
A1.2 Monitorizarea internă a proiectului şi 
asigurarea calităţii;  
A1.3 Realizarea achiziţiilor pentru proiect.  

A2.Schimb de experienţă şi diseminare de bune 
practici privind stagiile de pregătire practică ale 
studenţilor:  

A2.1. Vizite şi intâlniri de lucru ale celor patru 
parteneri pentru diseminarea, dezvoltarea, 
aplicarea şi validarea modelui de practică existent;   
A2.2. Întâlniri de lucru cu reprezentanţii 
angajatorilor din Regiunea Vest, inclusiv cu tutorii;  
A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de 
dezvoltare a carierei prin stagii de practică şi 
consiliere pentru carieră. 

A3.Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
ofertei de consiliere pentru carieră a studenţilor 
ca etapă în dezvoltarea carierei:  

A3.1.Recrutarea, înscrierea şi urmărirea studenţilor 
din grupul ţintă;  
A3.2.Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse 
pentru activităţi de consiliere;  
A3.3.Implementarea ofertei de consiliere pentru 
carieră prin workshop-uri şi vizite de informare;  
A3.4.Evaluarea ofertei de servicii de consiliere.  

A4.Organizarea, implementarea şi evaluarea 
stagiilor de practică ale studenţilor ca etapă în 
dezvoltarea carierei:  

A.4.1. Pregătirea şi organizarea stagiilor de practică 
ale studenţilor;  
A.4.2. Desfăşurarea stagiilor de practică după 
modelul PRACTICOR, www://practicor.ro;  
A.4.3. Evaluarea performanţelor la finalul 
perioadei de practică.  

A5.Informarea, diseminarea şi comunicarea 
activităţilor şi rezultatelor proiectului: 

 A5.1.Conferinţe şi evenimente de diseminare, 
informare, comunicare;  
A5.2.Conceperea, realizarea şi distribuirea de 
materiale suport, de informare şi promoţionale;  
A5.3.Realizarea şi actualizarea platformei şi a 
paginii web a proiectului. 

Obiectivele proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului constă în  
creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 
studenţilor şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă 
prin participarea la programul de orientare şi 
consiliere profesională şi  efectuarea stagiului de 
practică. Prin aceste programe, studenţii obţin 
competenţe legate de creativitate, drept de 
proprietate intelectuală, TIC, protecţia mediului, 
nivel actual al informaţiei, calităţii de muncă în 
echipă, de redactare, de exprimare tehnică şi 
redactare în limba română şi engleză, de  
opţiune pentru alegere optimă, funcţie de 
capacitate etc. Proiectul se înscrie în strategia 
Consiliului European, relansată prin Strategia de 
la Lisabona (2007-2013), prin comutarea 
accentului pe creşterea dezvoltării economice, în 
spiritul orientărilor strategice comunitare 
privind coeziunea. Proiectului PRACTICOR ® 
EURO-REGIO se adresează studenţilor din 
domeniul inginerie mecanica, inginerie electrică, 
ingineria mediului şi inginerie electronică şi 
telecomunicaţii, calculatoare, transporturi, 
autovehicule rutiere, construcţii, comunicare şi 
inginerie economică, prin îmbunătățirea 
modelului dezvoltat prin proiectul 
PRACTICOR, www://practicor.ro.  

 

Proiectul îşi propune atingerea 
următoarelor obiective specifice: 

 
 

   1. Creşterea competitivităţii studenţilor prin 
îmbunătăţirea modalităţilor de dezvoltare a 
carierei şi a ofertei stagiilor de practică, sub 
îndrumare de specialitate asigurată de tutori 
specializaţi.  
    2. Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi 
consiliere profesională prin dezvoltarea unui 
pachet avansat de resurse pentru 360 de 
studenţi din grupul ţintă. 
    3. Creşterea adaptabilităţii studenţilor la 
cerinţele specifice locului de muncă prin 
dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderi şi 
alte instituţii în vederea desfăşurării stagiilor de 
practică tutorială pentru 240 de studenţi.  

Firmele şi tutorii vor fi selectaţi în urma 
consultării pieţei şi bazat pe cerinţa acesteia. 

Rezultate anticipate 
 

Prin proiect se urmăreşte atingerea unor 
ținte care marchează gradul de îndeplinire al 
obiectivelor asumate. Cele mai relevante sunt: 
 6 vizite de studiu pentru studenți,  
 3 întâlniri dintre parteneri și studenți (de la S 

și P1) cu angajatorii, pentru optimizarea și 
alegerea firmelor partenere de desfăşurare a 
stagiilor de practică, 

 20 convenţii cu partenerii de practică, 
 60 tutori sprijiniţi, 
 1 raport  privind  modalităţi de dezvoltare a 

carierei prin stagiile de practică, 
 300 chestionare de evaluare a raportului, 
 360 studenţi recrutaţi şi înscrişi și susținuți 

financiar pentru practică, 
 4 filme reprezentative, 
 1 pachet cu activitati suport pentru 

dezvoltarea carierei on line (3 tipuri), 
 360 fişe de observaţie pentru studenții 

consiliați, 
 360 de studenţi consiliaţi în carieră, 
 12 wokshop-uri de orientare și consiliere 

adresate studenților, 
 360 de portofolii de angajare pentru studenţi, 
 50 fişe de observaţii de tip job shadow, 
 6 concursuri cu premii adresate membrilor 

grupului țintă (studenți), 
 240 de studenţi selectaţi pentru efectuarea 

practicii, 
 1 ghid privind corelarea activităţii din stagii cu 

lucrarea de licenţă/disertaţie, 
 240 subvenţii acordate studenților selectați 

pentru  efectuarea practii, 
 40 lucrări ştiinţifice elaborate de studenți, ca 

rezultat al consilierii și efectuării practicii.  

Grupul ţintă al proiectului 
 

este format din 360 de studenţi:      
160 de la Universitatea Politehnica 

Timişoara şi 200 de la Universitatea 
Eftimie Murgu din Reşiţa. 
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alegerea firmelor partenere de desfăşurare a 
stagiilor de practică, 

 20 convenţii cu partenerii de practică, 
 60 tutori sprijiniţi, 
 1 raport  privind  modalităţi de dezvoltare a 

carierei prin stagiile de practică, 
 300 chestionare de evaluare a raportului, 
 360 studenţi recrutaţi şi înscrişi și susținuți 

financiar pentru practică, 
 4 filme reprezentative, 
 1 pachet cu activitati suport pentru 

dezvoltarea carierei on line (3 tipuri), 
 360 fişe de observaţie pentru studenții 

consiliați, 
 360 de studenţi consiliaţi în carieră, 
 12 wokshop-uri de orientare și consiliere 

adresate studenților, 
 360 de portofolii de angajare pentru studenţi, 
 50 fişe de observaţii de tip job shadow, 
 6 concursuri cu premii adresate membrilor 

grupului țintă (studenți), 
 240 de studenţi selectaţi pentru efectuarea 

practicii, 
 1 ghid privind corelarea activităţii din stagii cu 

lucrarea de licenţă/disertaţie, 
 240 subvenţii acordate studenților selectați 

pentru  efectuarea practii, 
 40 lucrări ştiinţifice elaborate de studenți, ca 

rezultat al consilierii și efectuării practicii.  

Grupul ţintă al proiectului 
 

este format din 360 de studenţi:      
160 de la Universitatea Politehnica 

Timişoara şi 200 de la Universitatea 
Eftimie Murgu din Reşiţa. 

Activităţile proiectului 
30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 

 
A1. Managementul proiectului:  

A1.1 Planificarea, coordonarea şi raportarea 
tehnico-financiară;  
A1.2 Monitorizarea internă a proiectului şi 
asigurarea calităţii;  
A1.3 Realizarea achiziţiilor pentru proiect.  

A2.Schimb de experienţă şi diseminare de bune 
practici privind stagiile de pregătire practică ale 
studenţilor:  

A2.1. Vizite şi intâlniri de lucru ale celor patru 
parteneri pentru diseminarea, dezvoltarea, 
aplicarea şi validarea modelui de practică existent;   
A2.2. Întâlniri de lucru cu reprezentanţii 
angajatorilor din Regiunea Vest, inclusiv cu tutorii;  
A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de 
dezvoltare a carierei prin stagii de practică şi 
consiliere pentru carieră. 

A3.Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
ofertei de consiliere pentru carieră a studenţilor 
ca etapă în dezvoltarea carierei:  

A3.1.Recrutarea, înscrierea şi urmărirea studenţilor 
din grupul ţintă;  
A3.2.Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse 
pentru activităţi de consiliere;  
A3.3.Implementarea ofertei de consiliere pentru 
carieră prin workshop-uri şi vizite de informare;  
A3.4.Evaluarea ofertei de servicii de consiliere.  

A4.Organizarea, implementarea şi evaluarea 
stagiilor de practică ale studenţilor ca etapă în 
dezvoltarea carierei:  

A.4.1. Pregătirea şi organizarea stagiilor de practică 
ale studenţilor;  
A.4.2. Desfăşurarea stagiilor de practică după 
modelul PRACTICOR, www://practicor.ro;  
A.4.3. Evaluarea performanţelor la finalul 
perioadei de practică.  

A5.Informarea, diseminarea şi comunicarea 
activităţilor şi rezultatelor proiectului: 

 A5.1.Conferinţe şi evenimente de diseminare, 
informare, comunicare;  
A5.2.Conceperea, realizarea şi distribuirea de 
materiale suport, de informare şi promoţionale;  
A5.3.Realizarea şi actualizarea platformei şi a 
paginii web a proiectului. 

Obiectivele proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului constă în  
creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 
studenţilor şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă 
prin participarea la programul de orientare şi 
consiliere profesională şi  efectuarea stagiului de 
practică. Prin aceste programe, studenţii obţin 
competenţe legate de creativitate, drept de 
proprietate intelectuală, TIC, protecţia mediului, 
nivel actual al informaţiei, calităţii de muncă în 
echipă, de redactare, de exprimare tehnică şi 
redactare în limba română şi engleză, de  
opţiune pentru alegere optimă, funcţie de 
capacitate etc. Proiectul se înscrie în strategia 
Consiliului European, relansată prin Strategia de 
la Lisabona (2007-2013), prin comutarea 
accentului pe creşterea dezvoltării economice, în 
spiritul orientărilor strategice comunitare 
privind coeziunea. Proiectului PRACTICOR ® 
EURO-REGIO se adresează studenţilor din 
domeniul inginerie mecanica, inginerie electrică, 
ingineria mediului şi inginerie electronică şi 
telecomunicaţii, calculatoare, transporturi, 
autovehicule rutiere, construcţii, comunicare şi 
inginerie economică, prin îmbunătățirea 
modelului dezvoltat prin proiectul 
PRACTICOR, www://practicor.ro.  

 

Proiectul îşi propune atingerea 
următoarelor obiective specifice: 

 
 

   1. Creşterea competitivităţii studenţilor prin 
îmbunătăţirea modalităţilor de dezvoltare a 
carierei şi a ofertei stagiilor de practică, sub 
îndrumare de specialitate asigurată de tutori 
specializaţi.  
    2. Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi 
consiliere profesională prin dezvoltarea unui 
pachet avansat de resurse pentru 360 de 
studenţi din grupul ţintă. 
    3. Creşterea adaptabilităţii studenţilor la 
cerinţele specifice locului de muncă prin 
dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderi şi 
alte instituţii în vederea desfăşurării stagiilor de 
practică tutorială pentru 240 de studenţi.  

Firmele şi tutorii vor fi selectaţi în urma 
consultării pieţei şi bazat pe cerinţa acesteia. 

Rezultate anticipate 
 

Prin proiect se urmăreşte atingerea unor 
ținte care marchează gradul de îndeplinire al 
obiectivelor asumate. Cele mai relevante sunt: 
 6 vizite de studiu pentru studenți,  
 3 întâlniri dintre parteneri și studenți (de la S 

și P1) cu angajatorii, pentru optimizarea și 
alegerea firmelor partenere de desfăşurare a 
stagiilor de practică, 

 20 convenţii cu partenerii de practică, 
 60 tutori sprijiniţi, 
 1 raport  privind  modalităţi de dezvoltare a 

carierei prin stagiile de practică, 
 300 chestionare de evaluare a raportului, 
 360 studenţi recrutaţi şi înscrişi și susținuți 

financiar pentru practică, 
 4 filme reprezentative, 
 1 pachet cu activitati suport pentru 

dezvoltarea carierei on line (3 tipuri), 
 360 fişe de observaţie pentru studenții 

consiliați, 
 360 de studenţi consiliaţi în carieră, 
 12 wokshop-uri de orientare și consiliere 

adresate studenților, 
 360 de portofolii de angajare pentru studenţi, 
 50 fişe de observaţii de tip job shadow, 
 6 concursuri cu premii adresate membrilor 

grupului țintă (studenți), 
 240 de studenţi selectaţi pentru efectuarea 

practicii, 
 1 ghid privind corelarea activităţii din stagii cu 

lucrarea de licenţă/disertaţie, 
 240 subvenţii acordate studenților selectați 

pentru  efectuarea practii, 
 40 lucrări ştiinţifice elaborate de studenți, ca 

rezultat al consilierii și efectuării practicii.  

Grupul ţintă al proiectului 
 

este format din 360 de studenţi:      
160 de la Universitatea Politehnica 

Timişoara şi 200 de la Universitatea 
Eftimie Murgu din Reşiţa. 


