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COMUNICAT DE PRESĂ  

Dezvoltarea parteneriatelor universitate - întreprinderi 

 

Proiectul intitulat „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și 
consiliere profesională - SCOP!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și-a propus crearea unei 

punți de legătură între mediul academic și mediul economic. 
 

Astfel, obiectivul general al proiectului se referă la 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.  

 
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv în cadrul activității Dezvoltarea parteneriatelor 

universitate – întreprinderi și organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică 

experții au încheiat acorduri de parteneriat cu un număr de aproximativ 100 companii din 
domeniul tehnic, activitate finalizată cu succes.  

 
Prin încheierea convențiilor între universitate și companii se urmărește colaborarea 

între cele două medii, academic și economic, în toate fazele de implementare ale 

proiectului, inclusiv în scopul sustenabilității acestuia prin facilitarea accesului viitoarelor 
generații la piața muncii. 

 
Companiile și-au arătat disponibilitatea de a forma studenți din punct de vedere 

profesional începând prin asigurarea de stagii de practică la un nivel performat în pas cu 
progresul tehnologic.  

 

***** 
 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 6 luni, prezentând valoare adăugată prin 
contribuția la: 

 

 creșterea numărului beneficiarilor serviciilor de consiliere și orientare în carieră;  
 creșterea numărului studenților sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă;  
 apropierea mediului de afaceri de cel universitar; 



 

 

 creșterea numărului studenților care participă la cursuri ulterioare/își continuă 
studiile și/sau obțin un loc de muncă. 

 

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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