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Investeşte în OAMENI! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Axa prioritară 2 “Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii” 
Domeniul major de intervenŃie 2.1 “TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă” 
Titlul proiectului: ReŃea transnaŃională educaŃională privind orientarea, consilierea şi practica pentru 
carieră, corelate cu piaŃa muncii, în societatea cunoaşterii - PRACTICOR 
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/48816 

Date de contact:  

Universitatea POLITEHNICA din Timişoara 

Facultatea de Mecanică 

Bd. Mihai Viteazu 1, RO-300222, Timişoara, România 

Sala 203, Etaj 4 

Tel: +40 256 403734 

E-mail: secretariat@practicor.ro  

• sprijin în a vă alege pasul următor în dezvoltarea voastră, adică 

consiliere şi orientare profesională de la echipe de profesori şi 

studenţi prin vizite, seminarii şi discuţii panel.  

Proiectul PRACTICOR oferă elevilor din anii terminali: 

• oportunitatea de a vizita Universitatea „POLITEHNICA” din 

Timişoara (Facultatea de Mecanică), precum şi Universitatea 

din Piteşti  şi de a vedea cu ochii voştri resursele foarte bogate 

pe care aceste instituţii vi le poate oferi; 

• cadrul în care să vă întâlniţi cu studenţii acestor universităţi 

pentru a vedea cum învaţă şi cum se pregătesc pentru 

meserie şi pentru  a afla ce vă recomandă ei; 

ÎNSCRIEREA ŞI SELECŢIA ELEVILOR PENTRU GRUPUL ŢINTĂ  
 

Elevii din anii terminali, înscrişi să participe la Seminariile de conştientizare a rolului practicii şi de orientare profesională 
pentru elevi, precum şi la alte activităţi organizate de cele două universităţi, vor fi selectaţi să facă parte din grupul ţintă dacă 
se încadrează în profilul definit prin criteriile de selecţie. 

Principalele criterii de selecţie sunt: 
• opţiunea liber exprimată a elevului după ce acesta cunoaşte programul de consiliere pe                                                         

termen scurt, mediu şi lung; 
• dorinţa elevului de a urma o carieră universitară*; 
• dorinţa elevului de a urma o facultate tehnică în Timişoara*; 
• dorinţa de a urma Facultatea de Mecanică (UPT)*. 

 
Notă: - * datele se obţin din Chestionarul de autoevaluare a stadiului de orientare a formării Universitare completat de elevi la                                                                       
întâlnirea cu consilierii;  - un criteriu singular nu este eliminatoriu. 
 

Criteriile de selecţie pentru grupul ţintă vor respecta principiul egalităţii de şanse.  
 

Acte necesare pentru înscrierea în grupul ţintă : 1. Copia BI/CI;  2. Fişa aplicantului; 3. Formular înregistrare a grupului ţintă; 4.  
Declaraţia operator de date cu caracter personal nr. 15505. Documentele 2 - 4 vor fi furnizate de către consilierul nostru care 
efectuează vizita de consiliere şi orientare în unitatea dvs. de învăţământ. 


