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ANUNȚ 

PRIVIND OPORTUNITATEA STUDENȚILOR MASTERANZI DE A EFECTUA STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN 

INSTITUȚII/ÎNTREPRINDERI DIN ROMÂNIA ȘI DE A BENEFICIA DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

ÎN CARIERĂ 

 

În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Domeniul Major de Intervenție 2.1 
„Tranziția de la școală la viața activă”, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) este beneficiar al proiectului  „Creșterea 
performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională - SCOP!”, POSDRU/189/2.1/G/156726.  

Proiectul își propune, pe de o parte, să asigure servicii de consiliere în carieră adecvate masteranzilor din grupul țintă în vederea 
orientării către piața muncii iar pe de altă parte, să promoveze în mod direct crearea de parteneriate între universitate și companii, în vederea 
facilitării procesului de tranziție de la școală  la viața activă a studenților. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 250 de studenți la programe de masterat în domenii 
tehnice din regiunea București-Ilfov, asistați cu scopul îmbunătățirii inserției pe piața muncii, prin orientare și consiliere profesională, precum și 
corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice. 

În cadrul acestui proiect Universitatea POLITEHNICA din București va oferi posibilitatea unui număr de 250 de studenți masteranzi să 
beneficieze de servicii de consiliere și orientare profesională și să efectueze stagii de practică la instituții/companii din regiunea București-



 

 

 

 

 

 

2 

Ilfov, în acord cu programul de studii pe care îl urmează. Serviciile de consiliere și orientare profesională și stagiile de practică urmează să 
demareze la 15 octombrie 2015, iar perioada de înscriere este până la data de 07 octombrie 2015. 

 În procesul de selecție a studenților masteranzi se vor avea în vedere următoarele CRITERII DE SELECȚIE – Condiții obligatorii: 

 Studenții masteranzi trebuie să aibă cetățenie română; 

 Studenții masteranzi trebuie să urmeze cursuri ale facultăților din cadrul Universității POLITEHNICA din București în cadrul ciclului de 
învățământ de master în unul dintre domeniile: Inginerie electrică; Științe inginerești aplicate; Inginerie energetică; Ingineria mediului; 
Inginerie mecanică; Mecatronică și robotică; Inginerie industrială; Calculatoare și tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie 
și Management; Ingineria produselor alimentare; 

 Candidații trebuie să aibă domiciliul în București, județul Ilfov sau să fie cazați în căminele UPB pe perioada desfășurării stagiului de 
practică; 

Dosarul de înscriere, în cadrul procesului de selecție a grupului țintă se poate depune zilnic la sediul proiectului, sala EA117 – 
Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA din București, între 10:00 și 14:00 și trebuie să conțină următoarele documente: 

 Fișa aplicantului (acest document se va găsi la sediul proiectului sau se va putea descărca de pe website-ul proiectului 
http://www.scop.upb.ro și se va completa la sediul proiectului de către candidați când aceștia depun dosarul); 

 Copii ale următoarele documente: CI, certificat de naștere, document din care să reiasă media cu care candidații au finalizat studiile 
universitare de licență, diplome, adeverințe; 

  Asumarea de către persoanele interesate să participe la activitățile proiectului că au domiciliul în București sau județul Ilfov sau că sunt 
cazați în căminele UPB pe perioada desfășurării stagiului de practică (copie CI cu viză de flotant sau adeverință care atestă faptul că 
persoana este cazată într-unul din căminele UPB); 

 Adeverință de student masterand al Universității POLITEHNICA din București – în original. 

 Formularul de grup țintă (acest document se va găsi la sediul proiectului sau se va putea descărca de pe website-ul proiectului 
http://www.scop.upb.ro și se va completa la sediul proiectului de către candidați când aceștia depun dosarul; 

 Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (aceasta se va completa la sediul proiectului de către 
candidați când aceștia depun dosarul); 
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 Declarație pe proprie răspundere de neparticipare în proiecte similare pentru studii din ciclul de masterat finanțate din fonduri publice 
(aceasta se va completa la sediul proiectului de către candidați când aceștia depun dosarul). 

 
Administrativ: În procesul de selecție se va ține cont de ordinea solicitării de înscriere la activităților de orientare si consiliere profesională 

și la stagiile de pregătire practică (principiul „primul venit-primul servit” – data și ora depunerii dosarului de înscriere, performanțele școlare, 
dar în același timp, vor avea prioritate persoanele aparținând altor grupuri vulnerabile după cum urmează: 

 

Persoane de etnie romă 

Persoane cu dizabilități 

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție 
a copilului 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii 

Familii monoparentale 

Persoane aflate în detenție 

Persoane anterior aflate în detenție 

Delincvenți juvenili 

Persoane dependente de droguri 

Persoane dependente de alcool 

Persoane fără adăpost 

Victime ale violenței în familie 

Persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și 
socială (HIV/SIDA, cancer etc.) 

Imigranți 

Refugiați 

Persoane care solicită azil 

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat 

Persoane care locuiesc în comunități izolate 

Victime ale traficului de persoane 

Persoane afectate de boli ocupaționale 

Altele (de specificat) 
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Rezultatele preliminare ale procesului de selecție vor fi publicate/afișate în data de 12 octombrie 2015. 

Eventualele contestații se vor depune, în perioada 12 – 13 octombrie 2015, la sediul proiectului (sala EA117 – Facultatea de Inginerie 
Electrică, Universitatea POLITEHNICA din București, între 10:00 și 14:00). 

Publicarea rezultatelor finale ale procesului de selecție la stagiile de pregătire practică se va face în data de 14 octombrie 2015. 

Pentru mai multe informații puteți contacta echipa proiectului la numărul de telefon 0721.201.401 sau la adresa de e-mail scop@upb.ro. 

mailto:scop@upb.ro

