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 COMUNICAT 

VACANȚA ACTIVĂ PENTRU STUDENȚII POLITEHNIȘTI AFLAȚI IN PRACTICĂ LA  

ANGAJATORI DIN ROMÂNIA ȘI GERMANIA  

În aceste zile studenți ai anilor terminali de la Universitatea ”POLITEHNICA” din Timișoara, facultățile de: 
Mecanică, Electronică și Telecomunicații, Construcții și Inginerie Chimică își desfășoară activitatea de 
instruire practică în unități din România și Germania, beneficiind de suportul creat prin proiectul “Reţea 
transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa 
muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR” (POSDRU/90/2.1/S/48816), proiect realizat ca parteneriat 
între organizații de excepție din mediul uiversitar, cercetare și mediul de afaceri, din România și Germania 
(Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, în calitate de coordonator și partenerii: Universitatea din 
Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE Bucureşti şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung din Germania) și co-finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Entități economice de prestigiu din producție, dar și din cercetare, din România și Germania, asigură toate 
condițiile pentru ca viitorii ingineri să cunoască specificul muncii în companii de renume, sub îndrumarea 
unor tutori formați special pentru a-i asista în dobândirea competențelor specifice viitoarei meserii, 
facilitând astfel integrarea la locul de muncă, dar și găsirea unui loc de muncă. Specificăm că acest program 
nu implică costuri pentru studenți, acestea fiind susținute prin proiectul PRACTICOR. 

Pariciparea studenților s-a decis pe baza unei competiții, organizată prin intermediul portalului proiectului, 
www.practicor.ro. 

Experiența acumulată astfel contribuie la creşterea interesului studenților şi firmelor pentru realizarea de 
stagii de practică orientate pe creşterea angajabilității la terminarea studiilor, dar și la  creşterea eficienței 
stagiilor de practică, adaptate cerințelor pieței muncii  și la informarea și consilierea tinerilor din școli și 
primii ani de studii universitare cu privire la importanța, șansele și perspectivele profesiilor necesare 
societății viitoare. 

Detalii asupra proiectului se pot obține din pagina de web a proiectului www.practicor.ro. 

Relații suplimentare 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. 

Cu deosebita considerație, 

Manager de proiect, Prof.dr.ing.habil Ioana IONEL 

 


