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Incepând cu data de 6 mai 2014, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti derulează proiectul 
POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Proiectul este 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 şi 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”. Activităţile 
din cadrul proiectului se vor desfăşura pe o durată de 18 luni şi au ca obiectiv principal facilitarea 
tranziţiei studenţilor de la şcoală la piaţa muncii, prin asigurarea de stagii de practică, de servicii de 
orientare profesională şi consiliere vocaţională. 

Pe data de 16 iunie a început programul de practică la care participă o parte din studenţii înscrişi 
în grupul ţintă. Activităţile din prima lună de practică au fost asigurate de către societatea SC VEGRA 
Info SRL, partener al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului. Tematica în jurul 
căreia a fost organizat stagiul s-a referit la modelarea avansată a pieselor, principii de proiectare a 
reperelor din table subţiri şi transpunerea acestora într-un model 3D parametrizat, estimarea costurilor etc. 
Pe durata celor patru săptămâni de derulare a stagiului activităţile au fost structurate în aşa fel încât teoria 
şi practica să fie armonios îmbinate, iar ritmul să fie adaptat nevoilor şi nivelului de cunoştinţe ale 
studenţilor. 

In vederea continuării activităţii practice pe durata următoarelor două luni, studenţii au fost 
repartizaţi în cadrul unor societăţi din mediul industrial 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 de cercetare ştiinţifică ai căror beneficiari sunt studenţii. Dintre societăţile cu care au fost semnate 
acorduri de parteneriat, 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. Stagiile de practică se vor încheia în 
luna septembrie, moment în care cunoştinţele dobândite de studenţi în acest interval vor fi evaluate, iar 
celor mai merituoşi dintre ei li se vor acorda premii.  
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