Proiect: „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”/ ID 136010
Proiect: „Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” / ID 136211
Proiectele „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” şi „Carieră de
succes în ştiinţele inginereşti” îşi propun asigurarea tranziţiei a câte 400 de studenţi
către piaţa forţei de muncă.
În cadrul celor două proiecte, 200 de studenţi din anul III vor beneficia de stagii
de practică de 12 săptămâni (60 de studenţi în vara anului 2014 şi 140 în vara anului
2015). Stagiile de practică se vor efectua în diverse companii, sub îndrumarea unor
tutori şi includ o perioadă de instruire în utilizarea unui software CAD, SolidWorks.
Pe durata stagiului studenţii vor primi subvenţii care să acopere cheltuielile cu
masa şi cazarea (800 lei/lună), precum şi premii cu valori cuprinse între 700 şi 2000 de
lei.
Selecţia studenților se va efectua pe baza unei proceduri specifice şi va ţine
seama de mai multe criterii:
 Competenţe profesionale, demonstrate prin completarea unui test cu
întrebări de specialitate;
 Profilul psihologic;
 Performanţele şcolare (medii ale anilor de studii);
 Alte criterii transmise de partenerii de practică;
Pentru a participa la proiect, un student trebuie să se înscrie în grupul ţintă. În
acest scop trebuie completate trei formulare:
 Fişa de înscriere în grupul ţintă;
 Declaraţia de consimţământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;
 Declaraţie de neparticipare în proiecte similare de consiliere finanţate prin
POS DRU în perioada 2007 – 2013.
Studenţii care doresc participarea la programul de practică trebuie să
completeze şi o Fişă de aplicaţie.
Mai multe informaţii se pot afla de la camera CB111, începând cu data de 6 mai
2014 şi vor fi disponibile pe site-urile proiectelor, care vor deveni active în prima
jumătate a lunii mai 2014: www.practicapentrusucces.ro si www.carieraininginerie.ro.
Notă:
 In programul de practică nu pot participa decât studenţii care urmează şi
programul de consiliere.
 In programul de practică nu pot participa studenţi care au beneficiat deja de
un proiect similar finanţat prin POS DRU în perioada 2007 – 2013.

