COMUNICAT
Schimbarea mentalității despre practică prin proiectul PRACTICOR
În aceste zile s-a finalizat, sub coordonarea Universității POLITEHNICA din Timișoara proiectul PRACTICOR,
finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2
"Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Domeniul major de intervenție 2.1. "Tranziția de la școală
la viața activă".
Este evident că interesul societății față de învățământ, cu precădere față de învățământul superior, este major,
iar criteriul esențial de evaluare al acestuia se află în zona eficienței și/sau a excelenței. Se vorbește mult despre
relația între învățământ și practică, despre corelarea între nevoile pieței muncii și activitățile de formare din
universități, despre nevoia și realitățile colaborării dintre mediul de afaceri și mediul educațional, dar și despre
nevoia de finanțare sau despre subfinanțarea învățământului.
Programul PRACTICOR poate fi un exemplu de bune practici, care răspunde la multe din aceste întrebări cu
soluții practice și exemple, unele devenite deja curente.
Conceput ca o “Rețea transnațională educațională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră,
corelate cu piața muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR” (POSDRU/90/2.1/S/48816), proiectul a fost
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 a fost co-finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Devenite părți componente ale rețelei prin acorduri de parteneriat specifice, entități economice de prestigiu
din producție, dar și din cercetare, din România și Germania, au asigurat 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, cu un suport total al costurilor pentru studenți, asigurat prin proiectul PRACTICOR. Totodată, prin
activități de orientare și consiliere profesională, peste 2000 de studenți și tot atâția elevi au beneficiat de
documentare, dar și de sfaturile unor specialiști de prestigiu cu privire la semnificația, responsabilitățile și traseul
profesional al carierei de inginer.
Experiența acumulată prin PRACTICOR a contribuit 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.
Interesul deosebit față de proiect poate fi demonstrat și de cele aproape 200 000 de accesări ale paginii web a
proiectului
Detalii asupra proiectului se pot obține din pagina web a proiectului www.practicor.ro.
Relații suplimentare sunt disponibile și 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.
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