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Pe toată perioada 22 - 23 noiembrie 2012, între orele 10 şi 18, la sediul cantinei POLITEHNICA din Complexul 
Studenţesc, Aleea sportivilor, echipa PRACTICOR asigură, în cadrul Zilelor carierei, pentru toţi studenţii 
Universităţii POLITEHNICA din Timişoara (UPT) şi elevii care doresc să se îndrepte câtre studiul în UPT, 
un stand de lucru interactiv, pe care vă rugăm să îl vizitaţi.  

Activitatea se derulează prin echipa „PRACTICOR - Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, 
consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii”, adică printr-un proiect 
finanţat de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1. "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", pentru beneficiarul 
Universitatea POLITEHNICA Timişoara (coordonator), în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Institutul de 
Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucureşti, ca şi parteneri naţionali şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung, din Germania, în calitate de partener transnaţional. 

România este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare şomaj în rândul tinerilor, iar acest 
lucru nu este o consecinţă a slabei pregătiri a studenţilor, ci mai degrabă a neglijării componentei practice în 
activitatea academică. Prin proiectul PRACTICOR ne propunem să luăm măsuri pentru a contribui la reducerea 
şomajului în rândul tinerilor şi a-i face mai puţin vulnerabili faţă de instabilitatea pieţei muncii, în parte, şi a 
sectorului economic în ansamblul său. În contextul actual, al economiilor bazate pe competitivitate şi inovare, în 
vederea încadrării pe piaţa muncii, tinerii absolvenţi trebuie să facă dovada deţinerii nu doar a unui set de 
cunoştinţe, ci şi a unor abilităţi relevante pentru sectorul în care urmează să lucreze.  

Astfel vă asigurăm, dragi studenţi şi viitori absolvenţi, că veţi primi informaţii complexe şi continue legate de 
modul în care se concepe un CV, o scrisoare de intenţie, se programează, se răspunde şi se negociază la un 
interviu, modalităţi ascunse de a face faţă unor cerinţe fluctuante pe piaţa muncii, spre folosul Dumneavoastră, 
pentru a vă încadra în piaţa muncii, în domeniul pe care l-aţi ales prin studiu, sau pentru a performa în domenii 
prioritare interdisciplinare şi necesare societăţii în dezvoltare. După ce vă veţi documenta la noi la ştand, dragi 
studenţi şi elevi doritori să îmbrăţişaţi cariere inginereşti, veţi fi cu siguranţă mai capabili şi pregătiţi să 
faceţi faţă unui interviu de angajare, să vă evaluaţi capacităţile şi să le îmbunătăţiţi! Programul ce-l oferim 
constă în discuţii şi clarificări individuale, de consiliere pentru carieră, oferite la cerere, dar şi seminarii 
concrete de orientare în carieră şi pregătire a portofoliului de angajare. 

Oferim dragi vizitatori prezentări repetate pe tot parcursul Zilelor carierei şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri 
legate de următoarele tematici: (i) Autocunoaştere şi comunicare, (ii) Portofoliu de angajare, (iii) Interviu de 
angajare, (iv) Orientarea în carieră. Orarul este adaptabil nevoilor dumneavoastră concrete. Suntem 
flexibili şi extrem de binevoitori în a vă concilia şi susţine în dezideratul vostru de evoluţie! 

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi-ne la stand şi documentaţi-vă continuu asupra oportunităţilor şi din site-ul 
proiectului http://practicor.ro/ sau adresaţi-vă membrilor echipei de implementare la telefon +40256403734, 
+40256403670, fax +40256403669, e-mail ioana.ionel@mec.upt.ro, ionel_monica@hotmail.com. 
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