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Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Investește în oameni! 
Axa prioritară nr.: 2. „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenție: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională - SCOP!” 
Cod contract: POSDRU/189/2.1/G/156726 

 

03 Septembrie 2015 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferința de lansare a proiectului 

Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională – 

SCOP! 

 
 

În data de 31 august anul curent, în Clădirea Bibliotecii Centrale a Universității 

POLITEHNICA din București, corp A, etaj 3, sala 3.1 din Splaiul Independenței, nr. 313, 

București, începând cu ora 10:00, a avut loc conferința de lansare a proiectului cu titlul 

„Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională – 

SCOP!”, POSDRU/189/2.1/G/156726, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

În cadrul conferinței de lansare s-au prezentat detalii despre proiect, printre care, 

etapele care trebuie parcurse astfel încât să se îndeplinească obiectivul general ce vizează 

dezvoltarea abilităților practice pentru un număr de 250 de studenți masteranzi în domenii 

tehnice, prin optimizarea stagiilor de pregătire practică, în vederea îmbunătățirii accesului 

pe piața muncii și a ratei de ocupare în muncă. 

Printre principalele rezultate ale proiectului se numără: 

- un ghid de orientare și consiliere în carieră;  

- 250 de studenți beneficiari ai serviciilor de orientare și consiliere profesională; 

- 20 de acorduri de colaborare încheiate cu întreprinderi; 

- o campanie de conștientizare și informare în rândul grupului țintă;  

- un ghid de practică; 
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- 50 de studenți masteranzi premiați în urma elaborării celor mai bune teme de 

practică. 

 La eveniment au participat aproximativ 120 de persoane, cadre didactice, 

studenți, reprezentanți ai Universității POLITEHNICA din București precum și reprezentanți 

ai potențialilor parteneri de practică. Din partea agenților economici la conferința de lansare 

a proiectului au participat Eugen GHERGU - CE Concept Plus S.R.L. , Radu NEDELCU și Octav 

TEODORESCU - Namicon Testing S.R.L., Laura PREDOI - AVITECH Co S.R.L., Cornelia POPESCU 

- ICPE ACTEL S.A. și Dan GARLASU – ORACLE. Intervențiile acestora au punctat importanța 

efectuării unui stagiu de practică în mediul economic facilitând astfel familiarizarea 

studenților cu implicațiile specifice unui loc de muncă. 

Scopul acestui eveniment a fost de a realiza o informare în legătură cu proiectul 

„Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională – 

SCOP!” și de a evidenția principalele beneficii oferite atât studenților cât și potențialilor 

parteneri de practică prin participarea la activitățile implementate pe parcursul derulării 

proiectului.  

Pentru mai multe informații privind proiectul „ Creșterea performanțelor studenților 

masteranzi prin practică și consiliere profesională - SCOP!”, puteți contacta echipa 

proiectului la:  

Universitatea POLITEHNICA din București 

Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București 

Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 1, sălile – EA117 si EA102 

Tel: +4.0721.201.401 

Fax: +4.021.318.1016 

E-mail: scop@upb.ro 

Website: https://scop.upb.ro/ 
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