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INVITAŢIE 

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PRIVIND BUNELE PRACTICI ÎN ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA PRACTICII STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA ŞI OLANDA 

În cadrul acţiunilor pentru diseminarea proiectului PRACTICOR, va avea loc un schimb de 

experienţă vizând bunele practici în organizarea şi desfăsurarea practicii studenţilor de la 

Facultatea de Mecanică a Universităţii Politehnica din Timişoara (UPT) şi un grup de studenţi şi 

cadre didactice de la Universitatea din Utrecht – Olanda, în vederea integrării practicii  oferite de 

UPT, în context european. Grupul din Olanda (Universitatea din Utrecht) este condus de reputatul 

profesor Antoon van Rietbergen şi cuprinde 37 de studenţi din ultimul an de studiu (având parcurs 

aproape integral primul ciclul de studii – studiile de licenţă). 

Evenimentul este programat să înceapă miercuri, 09 ianuarie 2013, la ora 14, în sala multifucţională 

PRACTICOR (sala 203, etajul IV din clădirea Facultăţii de Mecanică, Bd. Mihai Viteazul nr.1). 

Programul schimbului de experienţă cuprinde următoarele activităţi: 
1. Întâlnirea delegaţiilor, prezentarea reciprocă, 
2. Prezentarea programului şi obiectivelor schimbului de experienţă de către prof.dr.ing.ec. 

Dumitru Ţucu, responsabil cu diseminarea în cadrul proiectului PRACTICOR, 
3. Prezentarea UPT. Prezentarea proiectului PRACTICOR de către prof.dr.ing. Ioana Ionel, 

managerul de proiect,  
4. Prezentarea exemplelor de bune practici privind practica studenţilor de la Universitatea din 

Utrecht de către prof. Frank van Oort (Departamentul Humanities / Sciences), 
5. Întrebări. Opinii ale participanţilor,  
6. Înmânarea unor prospecte şi discuţii libere, Trataţie, 
7. Vizitarea unor laboratoare din Facultatea de Mecanică. 

Obiectivul principal al evenimentului este verificarea şi asimilarea unor elemente utile, din 

experienţa europeană, în cadrul noului concept de efectuare a practicii de către studenţii ciclurilor 

licenţă şi master de la Facultatea de Mecanică, prin intermediul finanţării proiectului « Reţea 

transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu 

piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR», contract nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, 

proiect care facilitează orientarea şi consilierea celor ce doresc să îmbrăţişeze cariere de succes în 

domenii prioritare ale ingineriei şi să se perfecţioneze prin practică, corelând învăţarea cu piaţa 

muncii. 

Relaţii suplimentare despre eveniment şi proiect pot fi găsite la adresa web http://practicor.ro/ sau sediul PRACTICOR, sala 203, etaj IV, Bd. 

Mihai Viteazu nr.1 Timişoara, ROMÂNIA,Tel +40 256 403734, +40 256 403670; Fax +40 256 403669, e-mail: ioana.ionel@mec.upt.ro 

respectiv, secretariat@practicor.ro, d_tucu@yahoo.com. 


