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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 

 

 
18 decembrie 2015 

 
 COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferința finală a proiectului 

Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională – 

SCOP! 

 
 

Luni, 21 august a.c., 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, va avea loc conferința finală 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. 

 Astfel, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) va fi gazda conferinței de 

încheiere a proiectului, la care vor participa peste 100 de invitați, printre care studenți din 

grupul ţintă, reprezentanți ai agenților economici – parteneri de practică și angajatori, cadre 

didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, reprezentanți ai asociațiilor de studenți 

etc.  Temele de discuții vor cuprinde prezentarea proiectului, a obiectivelor și activităților 

asociate, precum și impactul pe care l-a avut asupra studenților masteranzi prin participarea 

la activităţile proiectului.  

Obiectivul general al proiectului a vizat 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. Prin intermediul acestor stagii de practică, destinate studenților masteranzi, s-a 

simulat condițiile unui loc de muncă real, oferind acestora posibilitatea de a cunoaște 
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nemijlocit cerințele unui loc de muncă, cu responsabilitățile și beneficiile pe care le implică 

acesta.  

Proiectul a avut următoarele rezultate: 

 250 de studenți beneficiari ai serviciilor de orientare și consiliere 

profesională; 

 250 de studenți masteranzi sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă, 

participanți la stagiile de practică; 

 50 de studenți premiați pentru cele mai bune portofolii de practică; 

 6 workshop-uri studenți – angajatori; 

 un târg de joburi destinat studenților; 

 120 de acorduri de colaborare încheiate cu parteneri de practică – companii 

din domeniul tehnic; 

 250 de convenții cadru încheiate cu studenți  

 250 teme de practică elaborate; 

 un ghid de orientare și consiliere în carieră; 

 un ghid de practică; 

Conferința va oferi prilejul unei dezbateri reale și deschise privind corelarea între 

pregătirea absolvenților și nevoile pieței muncii. 

Pentru mai multe informații privind proiectul „ Creșterea performanțelor studenților 

masteranzi prin practică și consiliere profesională - SCOP!”, dar și pentru confirmarea 

participării, 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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