
 

 

Investeşte în OAMENI! 

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

1

Universitatea
POLITEHNICA

Timişoara

Universitatea
POLITEHNICA

Timişoara

Dragi studenţi, 
Echipa proiectului „Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi 

practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii” 
 
vă invită să va înscrieţi si să participaţi in ziua de 25 si respectiv 26 Martie 2013 la sediul nostru (sala 203 din Fac. Mecanica, Bv 
Mihai Viteazu nr. 1) la lansarea unui program, de orientare si consiliere pentru carieră, special conceput pentru studenţii 
de la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, gândit pentru a va dezvolta competenţele necesare accesării unui loc de 
munca şi pentru a va creşte şansele de angajare. 
Programul oferit va cuprinde sesiuni de formare (workshopuri) a competentelor pe temele: MANAGEMENTUL PROPRIETĂŢII 

INDUSTRIALE;   BUNA CONDUITĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE; NORME DE CITARE 
BIBLIOGRAFICĂ; CITAREA SURSELOR DE INFORMARE; ETC.  

Programul de orientare si consiliere nu implică costuri financiare pentru dvs., acestea fiind 
susţinute prin proiectul PRACTICOR. 
Ce trebuie să faceţi pentru a vă înscrie? 
scrieţi o scrisoare de motivaţie în care 

(i) menţionaţi de ce doriţi să participaţi la programul de orientare şi consiliere pentru carieră oferit prin PRACTICOR, 
(ii) prezentaţi importanţa pe care credeţi ca o are calitatea programului pentru succesul aplicaţiei la un job.  

menţionăm că procesul de selecţie este unul competitiv; respectăm principiul transparenţei si egalităţii 
de şanse pentru toţi candidaţii înscrişi. 

Programul se va desfăşura la Facultatea de Mecanică, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Bv. Mihai Viteazu nr.1  
MANAGEMENTUL PROPRIETATII INDUSTRIALE Prof. univ. consultant Dr. Ing. Iclănzan Teodor Data: 09.04.2013, Ora: 16 

Sala 203 Practicor 
BUNA CONDUITÃ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICÃ, 
DEZVOLTAREA TEHNOLOGICÃ ŞI INOVARE 

Conf. Dr. Ing. Georgeta Emilia Mocuţa 
Asist. univ. Dr. Maria-Dana Grosseck   

Data: 16.04.2013, Ora: 16 
Sala 203 Practicor 

NORME DE CITARE BIBLIOGRAFICĂ,  CITAREA 
SURSELOR DE INFORMARE 

Prof. Dr. Ing. Habil Ioana Ionel 
Conf. Dr. Ing. Georgeta Emilia Mocuţa 

Data: 16.04.2013, Ora: 18 
Sala 203 Practicor 

 
Dacă doriţi să beneficiaţi de consiliere şi sprijin din partea noastră vă rugăm să vă înscrieţi şi concretizaţi 
intenţia de a beneficia de sprijinul nostru prin portalul proiectului http://www.practicor.ro/portal/ cu utilizator şi 
parola *student* *student*. La categoria *Workshopuri de consiliere si orientare profesionala pt studenti - Oferta 
martie-iunie 2013* în cadrul *3. Activitatea de orientare si consiliere 2012-2013* veţi găsi modalitatea de a vă înscrie 
precum şi fişierele de care veţi avea nevoie (modele minimale standard de redactare a unui articol respectiv a 
prezentării sale, conduita de citare, noţiuni de proprietate intelectuala şi altele). După ce veţi fi urmat integral sau 
parţial oferta noastră, cu siguranţă veţi fi mai capabili pentru finalizarea studiilor cu succes. La sfârşitul programului 
toţi participanţii vor primi o diplomă ce atestă parcurgerea modulelor propuse de programul nostru, funcţie de 
implicarea Dvs. 
Scrisoare de motivaţie - model: 
Data, locul 
Mă numesc……….., student(a) al Facultăţii……., UPT, anul..., specializarea ...(relaţii la E-mail:……., telefon mobil:………....) 
Doresc să particip la programul organizat în cadrul proiectului PRACTICOR deoarece............ 
Consider că sesiunile de formare a competentelor pe temele propuse sunt/nu sunt importante pentru cariera mea viitoare 
deoarece....                          

Semnătura 
 
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa:  
Universitatea ”Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Bd. Mihai Viteazul nr.1, sala 203, Tel. +40 256 403734, persoane de 
contact: Ş. L. Dr. Ing. Luisa DUNGAN, respectiv Dr. Ing. Ramon BALOGH, respectiv pe e-mail la Conf. Dr. Ing. Georgeta Emilia MOCUŢA 
(georgeta.mocuta@mec.upt.ro) şi Prof. Dr. Ing. Ioana IONEL (ioana.ionel@mec.upt.ro) 


