
 

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

          Investeşte în OAMENI!  
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  
Cod SMIS: 51563 

Dragi studenți, 
 

Echipa de proiect PRACTICOR ® EURO-REGIO http://practicor.ro/euro-regio vă invită să luați parte la Târgul de oferte 
pentru studenţi si absolvenți, pe care Universitatea Politehnica Timişoara îl va organiza  în cadrul evenimentului Zilele 
Carierei in perioada 29-30.10.2014, eveniment ce va avea loc în Timișoara, la Restaurantul Universitar Politehnica din 
Complexul Studențesc, începând cu ora 10. 
 
Proiectul menționat vă oferă șansa de a fi sprijiniti gratuit de o echipă de profesioniști care să vă îndrume în a obține 
informații “live”, la sediul de proiect (Sala 203, Mansardă, Facultatea de Mecanică, Bv. M. Viteazu) referitoare la: 
 cum să te prezinți la interviu; 
 cum trebuie redactată scrisoarea de intenție adresată unui angajator; 
 ce trebuie luat în calcul la alegerea  carierei si momentele cruciale ce trebuiesc depășite;  
 dobândirea de cunoștințe prin vizite de lucru  la  Universitatea din Szeged, pentru lărgirea orizontului profesional în 

domenii de vârf precum energii regenerabile, protecția mediului, climatologie, etica în colaborare, și altele; 
 vizite la inteprinderi/companii cu renume din zona de Vest a țării, potențiali angajatori, cu ghid profesional; 
 orientarea profesională prin auditarea unor prelegeri specifice legate de medicina muncii, legislația în vigoare, 

oportunitatea de investire, boli profesionale, drept intelectual, și alte teme de avangardă, care nu pot decât să vă 
sporească șansa de a vă contura o personalitate puternică încă de pe băncile universității. 

  
Participarea la programul oferit de proiect vă va crește șansele în găsirea unui loc de muncă, prin interacțiunea directă cu 
angajatorii și dobândirea unor capacități esențiale angajării în domeniul pregătirii profesionale, corelând șansa cu opțiunea și 
capacitatea profesională. Totodată vă puteți însuși noi competențe personale prin dezvoltarea abilităților de comunicare, a 
creșterii încrederii în sine și de pregătire a viitorului profesional. Urmariți anunțurile din site-ul de proiect sau contactați-ne 
direct, pentru a fi mereu aproape de noi și de fapt pentru a pune o cărămidă la cariera voastră! 
 
Vă vom oferi și exemple de succes ale studenților legate de rezultatele obținute prin proiectul PRACTICOR, (proiect 
POSDRU/90/2.1/48816) și sustenabilitatea sa. 
 
Persoane de contact: Prof. Dr. Ing. habil. Ioana IONEL - Manager proiect, e-mail: ioana.ionel@upt.ro, Tel. 0256403734, 
+40730113323,+40723349337, Ing. Felicia PIȚIGĂ - Responsabil publicitate, e-mail: pitiga_felicia@yahoo.com, Tel. 
+40730113324, +04769428534     
 
Manager Proiect  
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