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Investeşte în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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Axa prioritară: 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” 
Titlul proiectului: „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” 
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Parteneri pentru stagiile de practică 
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După prima lună de practică asigurată în cadrul proiectului “Consiliere pentru carieră, 
practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, de SC VEGRA Info SRL, în vederea 
continuării stagiului pe durata următoarelor două luni, studenţii au fost repartizaţi în cadrul unor 
societăţi cu care Universitatea POLITEHNICA a încheiat în prealabil acorduri de parteneriat. 
Aceste acorduri stabilesc termenii colaborării dintre respectivele societăţi şi Universitate în 
scopul desfăşurării în comun de activităţi educaţionale, de training profesional şi cercetare 
ştiinţifică ai căror beneficiari sunt studenţii înscrişi în grupul ţintă. Prin parteneriatele încheiate 
se vizează dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor si corelarea cu cerinţele pieţei muncii, 
ca parte a tranziţiei tinerilor de la şcoală la o viaţă activă. Studenţii stagiari urmează să se 
familiarizeze şi să se formeze pe domeniile de activitate propuse de fiecare societate în parte, în 
funcţie de specificul acesteia.  

Acordurilor semnate dintre Universitate şi partenerii din mediul economic definesc 
obiectivele colaborării, precum şi maniera în care ele vor fi atinse (asigurarea de tutori 
specializaţi în domeniul de activitate al societăţii, furnizarea de suport logistic, accesul în cadrul 
secţiilor de producţie, instruirea din partea personalului specializat, realizarea de lucrări de 
cercetare experimentală). 

În scopul realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice definite în cererea de 
finanţare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a semnat acorduri de parteneriat cu 
numeroase societăţi din mediul industrial, dintre care amintim: SC BMC Truck&Bus, SC 
CEROB SRL, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, SC Dr. Kocher 
SRL, Elmet Group Metal & Electric SRL, SC General Turbo SA, SC Hesper SA, SC Valrom 
Industrie SRL.  

 
 

 
Expert comunicare  
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