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Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de beneficiar, şi SC VEGRA Info SRL,
în calitate de partener, au demarat pe data de 6 mai 2014 implementarea proiectului
POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, proiectul se înscrie pe axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”.
Parteneriatul între mediul universitar şi industrie realizat în cadrul proiectului asigură atingerea
obiectivului principal pe care acesta şi-l propune – facilitarea evoluţiei de la statutul de student la cel de
angajat. Prin activităţile derulate în intervalul mai 2014 – noiembrie 2015, proiectul vizează asigurarea
tranziţiei a 400 de studenţi din regiunea Bucureşti-Ilfov spre piaţa forţei de muncă, contribuind la
integrarea lor în societate în calitate de membri activi şi productivi. Dintre aceştia, 100 de studenţi vor
beneficia de stagii de practică cu durata de trei luni.
Studenţii din grupul ţintă vor beneficia de consiliere directă şi de pregătire practică, proiectul
oferindu-le posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale, informaţii concrete despre aşteptările
angajatorilor, detalii despre cadrul legal şi economic actual, elemente de autoevaluare continuă pe piaţa
muncii.
Obiectivele specifice definite în cadrul proiectului se referă la consilierea şi orientarea
profesională a 400 de studenţi; corelarea competenţelor studenţilor cu cerinţele angajatorilor; constituirea
unui parteneriat consolidat şcoală-angajator; creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă;
conştientizarea importanţei practicii şi a consilierii vocaţionale de către studenţi, universităţi, agenţi
economici şi societate în general.
Plecând de la premisa necesităţii consilierii profesionale şi a stagiilor de practică, confirmată de
studii statistice realizate la nivel naţional, proiectul vizează armonizarea între pregătirea teoretică oferită
la nivel de universitate şi practica profesională efectivă, precum şi conştientizarea ponderii semnificative
ce revine orientării profesionale şi consilierii vocaţionale în alegerea unei profesii, cu beneficii la nivel
individual şi social.
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