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PRACTICA ACTIVĂ TREBUIE SA DEVINA 
O PRACTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ROMÂNESC. EXEMPLUL PROIECTULUI 
PRACTICOR®EURO-REGIO

Ioana IONEL, Mircea VASILESCU 
Universitatea Politehnica Timisoara

Prezentare de proiect PRACTICOR ® EURO REGIO

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889

Forum - Carieră în industria energetică
03,05,2015, Arad, Ziua Portilor deschise
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Cuprins
De la necesitate la realitate

Context
Necesitate
Realitate

Obiectivele proiectului
Partenerii proiectului
Echipa UPT
Activitatile proiectului 
Aspecte financiare
Rezultate preliminate
Beneficii 

pentru studenti
pentru parteneri

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Pe scurt
• Prezentarea va evidenția necesitatea de a forma absolvenți 

pregătiți pentru piața muncii. Astfel se exemplifică proiectul 
„Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa 
muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la 
angajator – PRACTICOR ® EURO-REGIO”, finantat prin 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, coordonat de 
Universitatea Politehnica Timisoara, în parteneriat cu 
Universitatea Eftimie Murgu Reșița, Institutul de Studii și 
Proiectări Energetice București și Universitatea din Szeged. Echipa 
de management și implementare valorifică și experința uui 
proiect anterior de succes: „Reţea transnaţională educaţională 
privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate 
cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR”, contract 
de finanţare nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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Strategia de dezvoltare instituţională-UPT
"Creşterea gradului de 
atractivitate a nivelului de 
educaţie oferit de UPT prin 
modernizarea continuă a 
ofertei educaţionale folosind 
ca pârghii actualizarea 
permanentă a syllabus-urilor 
şi a curriculum-urilor cu accent 
pe echilibrul dintre pregătirea 
teoretică şi cea practică, 
implicarea mediului socio-
economic în procesul 
educaţional, proiectarea 
orientată pe competenţe a 
noilor programe de studii". 

Pentru susţinerea şi validarea 
ofertei educaţionale a UPT, s-a 
iniţiat în 09.03.2012, printr-o 
decizie a rectorului, constituirea 
Comitetului Director al UPT format 
din 17 membri, personalităţi 
marcante ale mediului economic, 
cultural sau social timişorean care 
funcţionează ca un organism 
consultativ, autonom şi 
independent, conform Cartei UPT, 
nefiind subordonat nici unei 
structuri de conducere din UPT.

Sursa: *** REGULAMENT al Comitetului Director al Universităţii Politehnica din 
Timişoara http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2013-
2014/com_dir/Regulament_CD.pdf:

Sursa: *** PLANUL STRATEGIC AL UNIVERSITĂŢII „POLITEHNICA” 
DIN TIMIŞOARA de dezvoltare instituţională în intervalul 2012 - 2016 
disponibil la http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-
2013/ps/Plan_strategic_UPT_2012-
2016_Anexa_HS25_25_04_2013.pdf
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Printre criteriile pentru evaluarea calităţii –
ACTIVITATEA PRACTICĂ CU STUDENŢII 

DEŢINE 31%

Sursa: Barometrul Calităţii – 2010 Starea calităţii înînvatamântul superior din România

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi 
stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Realitate
• Se pune un accent foarte 

mare pe teorie, de multe ori 
chiar si teoria predata fiind 
invechita, iar partea practica 
este, de obicei, in urma 
practicilor din economie sau 
din societate, in general. 
Pregatirea teoretica este 
importanta, insa credem ca 
aceasta trebuie sa fie 
completata cu o practica 
relevanta si suficienta. Fara 
aceasta practica, teoria nici 
nu poate fi asimilata corect 
si nici nu poate fi utila 
studentilor si viitorilor 
absolventi. 

• Astfel, invatamantul romanesc 
produce, in cazurile fericite,
absolventi care stiu multe și 
foarte bine, dar nu pot face 
mai nimic pentru societatea, 
care le-a finanțat studiile. 

• Cunostintele nu pot avea 
relevanta pe piata fortei de 
munca decat daca ele sunt 
insotite de competente
practcie. In viata reala 
absolvenții nu vor avea nevoie 
sa reproducă cunostinte, ci sa 
posede capacitatea de a le 
utiliza in activitati cu valoare 
adaugata mare. 
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Strategia de la Lisabona
•Scopul declarat al acestei strategii este acela de 
a revigora politicile comunitare, pe fondul a două 
provocări majore care afectează în continuare
economia şi societatea:

• globalizarea şi 
•dezvoltarea cu repeziciune a societăţii 
informaţionale. 

•Procesul de globalizare implică creşterea 
concurenţei în toate sectoarele economiei. 
Dezvoltarea societăţii informaţionale 
presupune o reformă radicală a sistemului de 
educaţie din Europa şi asigurarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii pentru cetăţenii europeni.
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POSDRU/90/2.1/S/48816
Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, 
consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa 
muncii, în societatea cunoaşteriimuncii, în societatea cunoaşterii

http://practicor.ro/
https://actionweb.fseromania.ro/

Revigorarea noţiunii de practică aplicativă, direct 
legată de unităţi economice, pentru a complementa 
informaţia cu care studentul, devenit absolvent, îşi 
finalizează studiile. 

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889

*** portal PRACTICOR- http://practicor.mec.upt.ro/index.php?pagina=informatii_utile
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9

• Practica e garanţia, în primul rând, a succesului 
profesional, dar este de fapt o temelie. 

• Fără această temelie nu există şansa de a profesa în 
timp scurt, în domeniul în care studentul si-a ales 
profesia de bază

• Proiectul PRACTICOR a fost o dovada că: 
– în UPT există o aplecare deosebită asupra acestei pregătiri, 

fiind sensibilizaţi nu numai de convingere, dar și de necesitate 
şi de obligaţia ce decurg din clasarea pe primele locuri în 
ierarhia universităţilor din România,

– Capacitatea managerială a cadrelor didactice este dedicată 
procesului de învăţământ.

• Prin proiectul PRACTICOR s-au creat / implementat un 
model aplicativ, o retea de tutori, bune practici, un bun 
renume, experiență, dotare, buletin stiintific 
studentesc, s-au tras învățăminte, și concluzii, ... Totul 
în favoarea studentului! Acum continuăm...
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Buletin stiintific studentesc
Copertă interioară Copertă volum 4

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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REZULTATE CHESTIONARE

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Lista firmelor partenere de practică din PRACTCOR va fi completată, prin 
activitate de voluntariat depusă de echipa proiectului PRACTICOR ® EURO REGIO

Mulțumim companiilor de pe acum!
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POSDRU/161/2.1/
G/132889, 

• Parteneriat 
regional şi euro-
regional pentru 
tranziţia spre 
piaţa muncii prin 
consiliere pentru 
carieră şi stagii 
de practică la 
angajator 

cod SMIS: 51563

• 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

PRACTICOR ® EURO-REGIO
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Obiectiv general

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. 

studenţii obţin competenţe legate de creativitate, 
drept de proprietate intelectuală, TIC, protecţia 
mediului, nivel actual al informaţiei, calităţii de 
muncă în echipă, de exprimare tehnică şi redactare în 
limba română şi engleză, de  opţiune pentru alegere 
optimă, funcţie de capacitate, etc. 

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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OBIECTIVE SPECIFICE
Creşterea competitivităţii studenţilor prin îmbunătăţirea 
modalităţilor de dezvoltare (și finanțare) a carierei şi a 
ofertei pentru stagiile de practică, sub îndrumare asigurată 
de tutori de specialitate. 

Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere 
profesională, prin dezvoltarea unui pachet avansat de 
resurse pentru 360 de studenţi din grupul ţintă.

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. 
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Parteneri

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889

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

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

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Detalii actualizate
Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 

pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
POSDRU/161/2.1/G/132889
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Activități
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 2 3 4 5

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 13 14 15

9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11 2 3 4 5 6 7

12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 2 3

16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20
A5.2.Conceperea, realizarea si distribuirea de materiale suport, de 
informare si promotionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Solicitantul 

Solicitantul Partener naţional 1 Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener naţional 3

Solicitantul  Partener naţional 1 Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener naţional 3

Organizaţia care implementează proiectul

GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI. Versiunea revizuita prin  Notificarea nr.1

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2

Solicitantul A5.3.Realizarea si actualizarea platformei si a paginii web a proiectului

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A3. Dezvoltarea, implementarea si evaluarea ofertei de consiliere pentru cariera a 
studentilor ca si etapa in dezvoltarea cariere

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A5.1.Conferinte si evenimente de diseminare, informare, comunicare

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A5.3.Realizarea si actualizarea platformei si a paginii web a proiectului

A3.4. Evaluarea ofertei de servicii de consiliere

A5.Informarea, diseminarea si comunicarea activitatilor si rezultatelor proiectului

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
A3. Dezvoltarea, implementarea si evaluarea ofertei de consiliere pentru cariera a 
studentilor ca si etapa in dezvoltarea cariere

A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de dezvoltare a carierei prin stagii de 
practica si consiliere pentru cariera

A4.1. Pregatirea si organizarea stagiilor de practica ale studentilor

A4.2. Desfasurarea stagiilor de practica dupa modelul PRACTICOR
A4.3. Evaluarea performantelor la finalul perioadei de practica

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A2.1. Vizite si intalniri de lucru ale celor patru parteneri pentru 
diseminarea,dezvoltarea,aplicarea si validarea unui model de practica existent

A3.2. Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse pentru activitati de consiliere

A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de dezvoltare a carierei prin stagii de 
practica si consiliere pentru cariera

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2

A4. Organizarea, implementarea si evaluarea stagiilor de practica ale studentilor ca si 
etapa in dezvoltarea carierei

A3.1. Recrutarea, inscrierea si urmarirea studentilor din grupul tinta

SolicitantulA1.2 Monitorizarea interna a proiectului si asigurarea calitatii

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2 Partener naţional 3

A3.3. Implementarea ofertei de consiliere pentru cariera prin workshop-uri si vizite de 
informare

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2 Partener naţional 3

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A1.3 Realizarea achizitiilor pentru proiect
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A2. Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire 
practica ale studentilor

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2

Solicitantul Partener naţional 1

Durata
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A1.Management proiect

Activitate

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A1.1 Planificarea, coordonarea si raportarea tehnico-financiara

A2.2. Intalniri de lucru cu reprezentantii angajatorilor din Regiunea Vest, inclusiv cu 
tutorii
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Activităţi 30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 (1)
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.



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

ht
tp

://
pr

ac
tic

or
.ro

/e
ur

o-
re

gi
o

Activităţi 30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 (2)

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. 
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Activităţi 30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 (3)
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.
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Bugetul total aprobat
ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE FINANŢARE:  Bugetul proiectului

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (cu TVA*)         -Lei 

1. Resurse umane
1,190,602.00

2. Participanţi
109,720.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:
712,665.00

3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a
proiectului ) - 5,82% 125,710.00

3.2. valoare activităţi subcontractate/externalizate (max. 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului)
357,425.00

4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) - 2,04%
41,000.00

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 2,053,987.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile
de tip FEDR) - 5,58%

107,520.00

7. VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 2,161,507.00
8 valoare activităţi transnaţionale 200,634.00
9 valoare TVA nedeductibilă estimată 216,240.60

10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 43,230.14

11.ASISTENŢA FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 2,118,276.86
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Repartizarea pe parteneri
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Echipa S

Echipa de management
Manager Ioana IONEL

Specialist management 
implementare

Luisa DUNGAN

Expert contabil Dana HUDAC
Responsabil financiar Mircea VASILESCU

Consilier juridic Alina ATANASESCU

Monitor intern Georgeta MOCUTA

Expert achizitii Ioan GROZA
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Echipa S
Echipa de implementare

Responsabil schimb experienţă Dan DANIEL
Responsabil consiliere Adelina HAN

Expert identificare şi urmărire GT Ramon BALOG 
Responsabil practică Liliana TULCAN
Responsabil tehnic Lavinia CERNESCU

Responsabil publicitate Melania PIŢIGĂ
Expert concepere material suport şi 

diseminare
Iris MIHAI

Responsabil tutori Adrian STUPARU
Responsabil pagina web şi portal Ciprian IONEL

Responsabil organizare Dan STEPAN
Expert realizare ghiduri Adrian CIOABLĂ

Expert schimb de experienta Eugen GHITA
9 Consilieri in carieră X, X, X, ...., 



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

ht
tp

://
pr

ac
tic

or
.ro

/e
ur

o-
re

gi
o

Beneficii pentru studenţi si P (1)
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;
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Beneficii pentru studenţi si P (2)
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.
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Rezultate preliminate
= Grup țintă

• format din 360 de studenţi:      
– 160 de la Universitatea Politehnica 

Timişoara şi 
– 200 de la Universitatea Eftimie 

Murgu din Reşiţa.
• Preconimzam marirea grupului tinta: 

cu 19 la Practica si 150 la Consiliere
Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi 

stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
POSDRU/161/2.1/G/132889
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Mulțumim pentru încredere și 
atenție

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889


