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1) Opinia Timisoarei (http://www.opiniatimisoarei.ro/universitatea-politehnica-
timisoara-se-implica-in-prevenirea-somajului-in-randul-tinerilor/22/10/2014/) 
 

22 octombrie, 2014 - 2:36 PM  

Universitatea Politehnica Timisoara adopta o atitudine proactiva fata de problema somajului in randul 
tinerilor, prin valorificarea componentei practice in activitatea academica. Astfel, UPT ofera studentilor 
posibilitatea de a face stagii de practica la zeci de potentiali angajatori din regiune si nu numai. 

In decursul anului universitar 2013-2014, studenti 
de la Universitatea Politehnica Timisoara si 129 
de studenti de la Universitatea „Eftimie Murgu” 
din Resita au beneficiat de stagii de practica la 
companii cu profil ocupational similar cu cel 
educational al studentilor. Aceste stagii s-au 
derulat prin proiectul PRACTICOR ® EURO-
REGIO („Parteneriat regional si euro-regional 
pentru tranzitia spre piata muncii prin consiliere 
pentru cariera si stagii de practica la angajator –
PRACTICOR ® EURO-REGIO”, contract nr. 
POSDRU/161/2.1/G/132889, cod SMIS: 51563, 
finantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 
Programul Operational Sectorial pentru  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa 

prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, domeniul major de interventie 2.1: 
„Tranzitia de la scoala la viata activa”), care isi propune sa ia masuri pentru a contribui la reducerea 
somajului in randul tinerilor si a-i face mai putin vulnerabili fata de instabilitatea pietei muncii, in parte, 
si a sectorului economic in ansamblul sau. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, incepand 
cu 30 aprilie 2014. 

Grupul tinta al proiectului este format din 240 de studenti selectati pentru stagii de practica si 360 de 
studenti care beneficiaza de consiliere pentru cariera, dintre care 160 de la Universitatea Politehnica 
Timisoara si 200 de la Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita. 
Dupa finalizarea stagiilor de practica, studentii sunt incurajati si sprijiniti sa redacteze articole stiintifice 
pe tema abordata in timpul stagiilor de practica, articol ce se publica intr-un buletin stiintific al 
studentilor. Cele mai bune articole sunt premiate in cadrul unui concurs menit sa incurajeze cercetarea si 
formarea deprinderilor de cercetare stiintifica la tineri. 
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Proiectul este implementat de Universitatea Politehnica Timisoara in parteneriat cu Universitatea 
“Eftimie Murgu” din Resita, Universitatea din Szeged si Institutul de Studii si Proiectari Energetice – 
ISPE Bucuresti. 

Obiectivul general al proiectului consta in  cresterea gradului de insertie pe piata muncii a studentilor si 
dezvoltarea aptitudinilor de munca prin participarea la programul de orientare si consiliere profesionala 
si  efectuarea stagiului de practica. Prin aceste programe, studentii obtin competente legate de 
creativitate, drept de proprietate intelectuala, TIC, protectia mediului, nivel actual al informatiei, calitatii 
de munca in echipa, de redactare, de exprimare tehnica si redactare in limba romana si engleza, de  
optiune pentru o alegere optima functie de capacitate, etc. 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de pe site-ul proiectului http://practicor.ro/euro-regio/ 

2) Ziua	  de	  Vest	  (http://www.ziuadevest.ro/eveniment/49587-‐universitatea-‐
politehnica-‐timisoara-‐vrea-‐sa-‐rezolve-‐problematica-‐somajului-‐in-‐randul-‐
tinerilor-‐din-‐banat)	  

Universitatea Politehnica Timişoara vrea să rezolve problematica şomajului în rândul tinerilor din Banat  
Scris de Gheorghe Miron  

Publicat: 22 Octombrie 2014  

Problematica şomajului în rândul tinerilor a 
reprezentat şi reprezintă o preocupare permanentă a 
Universităţii Politehnica Timișoara, prin valorificarea 
componentei practice în activitatea academică. 

Astfel, UPT oferă studenților posibilitatea de a face 
stagii de practică la zeci de potențiali angajatori din 
Banat și nu numai. Prof. Ioana Ionel, manager de 
proiect, a spus că, în decursul anului universitar 2013-

2014, studenți de la Universitatea Politehnica Timișoara și 129 de studenți de la Universitatea „Eftimie 
Murgu” din Reșița au beneficiat de stagii de practică la companii cu profil ocupațional similar cu cel 
educațional al studenților. Aceste stagii s-au derulat prin proiectul Practicor ® Euro-Regio („Parteneriat 
regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de 
practică la angajator – finanţat de Fondul Social European: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”). 
Proiectul își propune să ia măsuri pentru a contribui la reducerea şomajului în rândul tinerilor şi a-i face 
mai puţin vulnerabili faţă de instabilitatea pieţei muncii, în parte, şi a sectorului economic în ansamblul 
său. Grupul ţintă al proiectului este format din 240 de studenţi selectați pentru stagii de practică și 360 de 
studenți care beneficiază de consiliere pentru carieră, dintre care 160 de la Universitatea Politehnica 
Timişoara şi 200 de la Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa. După finalizarea stagiilor de practică, 
studenții sunt încurajați și sprijiniți să redacteze articole științifice pe tema abordată în timpul stagiilor de 
practică, articol ce se publică într-un buletin științific al studenților. Cele mai bune articole sunt premiate 
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în cadrul unui concurs menit să încurajeze cercetarea și formarea deprinderilor de cercetare științifică la 
tineri. 

3) Press Alert (http://www.pressalert.ro/2014/10/universitatea-politehnica-din-timisoara-se-
implica-prevenirea-somajului-randul-tinerilor-cum-incearca-sa-ajute/) 

Universitatea Politehnica din Timișoara se implică în prevenirea șomajului în rândul tinerilor. Cum 
încearcă să-i ajute 
October 22nd, 2014 | de Adriana Mîț 

 

Ştiri 

 

Universitatea Politehnica din Timișoara vine în sprijinul studenților care nu-și găsesc un loc de muncă în 
domeniul în care studiază. Astfel, instituția timișoreană oferă studenților posibilitatea de a face stagii de 
practică la zeci de potențiali angajatori din regiune și nu numai. 
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Totul în cadrul unui proiect finanțat cu bani de la Uniunea Europeană desfășurat în parteneriat cu 
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița. În anul universitar anterior, sute de studenți care învață în cele 
două universități din vestul țării au beneficiat de stagii de practică la companii cu profil ocupațional 
similar cu cel educațional al studenților. 

Grupul țintă al proiectului „Practicor Euro-Regio” este format din 240 de studenți selectați pentru stagii 
de practică și 360 de studenți care beneficiază de consiliere în carieră, dintre care 160 de studenți sunt de 
la Universitatea Politehnica din Timișoara și 200 de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița. După 
finalizarea stagiilor de practică, studenții sunt încurajați și sprijiniți să redacteze articole științifice, iar 
cele mai bune articole vor fi premiate în cadrul unui concurs. 

„Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și 
dezvoltarea aptitudinilor de muncă prin participarea la programul de orientare și consiliere profesională și 
efectuarea stagiului de practică. Prin aceste programe, studenții obțin competențe legate de creativitate, 
TIC, protecția mediului, nivel actual al informației, calități de muncă în echipă, de redactare, de 
exprimare tehnică și redactare în limba română și engleză”, transmit reprezentanții Universității 
Politehnica din Timișoara. Proiectul a început în mai 2014, durata de implementare fiind de 18 luni. 

 

	  

	  


