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Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara (UPT), în calitate de coordonator, 
împreună cu partenerii: Universitatea din Piteşti (U Piteşti), Institutul de Studii şi 
Proiectări Energetice ISPE Bucureşti şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung din Germania, derulează proiectul “Reţea 
transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru 
carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR”, 
ID 48816. 
Proiectul a început în august 2010, are o perioadă de implementare de 36 luni şi o 
valoare totală aprobată de 18.575.125,00 lei, din care 17.287.200,00 lei finanţare 
nerambursabilă asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi de Guvernul României. 
 
Obiectivul general al proiectului este organizarea şi susţinerea practicii studenţilor 
pentru a le asigura o şansă sporită şi consolidată de pregătire, în acord cu cerinţele 
şi nevoile angajatorilor şi ale pieţei muncii, în context european al societăţii 
cunoaşterii. 
 
În prezent (anul doi de implementare) se pregăteşte, cu implicarea reprezentanţilor 
unităţilor partenere de practică, o nouă runda de selecţie a studenţilor, incluzând 
alegerea temelor ce-i atrage, pentru desfăşurarea practicii în lunile mai, iulie si 
august ale anului în curs. 
 
Concret, în data de 28 februarie 2012, în holul Facultăţii de Mecanică, de la ora 
17.30, va avea loc a doua Bursă de idei adresată studenţilor pentru prezentarea 
ofertei tematice de cercetare şi documentare în sprijinul formării lor profesionale şi 
întocmirii lucrărilor de finalizare a studiilor, în concordanţă cu nevoile societăţilor 
industriale şi agenţilor comerciali partenere de practică, astfel încât să se mărească 
şansa studenţilor participanţi, de a se forma în domenii noi şi solicitate de piaţa 
muncii. 
 

Mai multe informatii se pot obtine din pagina de web a proiectului 
http://practicor.mec.upt.ro  

sau direct de la: 
Tel +40 256 403670 ; Fax +40 256 403669, mobil +40 (0) 723 349337 

e-mail: ioana.ionel@mec.upt.ro 
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Manager proiect 


