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Titlul proiectului: „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională - SCOP!” 
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octombrie 2015 

COMUNICAT DE PRESĂ  

Demararea activității consiliere și orientare în carieră precum și a stagiilor de practică  

 

Universitatea POLITEHNICA din București a demarat, la 15 iulie 2015, 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. 
 

Având în vedere obiectivul principal al proiectului 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 și conform calendarului publicat pe site-ul proiectului, începând cu 
data de 15.10.2015 studenții selectați ca grup țintă încep stagiile de practică la sediul 
partenerilor de practică ai proiectului. 

 

Concomitent, se vor derula activități de consiliere și orientare în carieră care vor 
avea loc în cadrul Universității Politehnica din București. Această activitatea se va desfășura 
în sălile EA102, EA 023b, EH 110, BN 202, ED 109, CB 209, JB 112 și se va realiza în funcție de 
grupul țintă atât pe grupe de studenți cât și individual la solicitarea acestora.  

 

Atât în cadrul activității de consiliere și orientare profesională cât și în cea de 
derulare a stagiilor de practică se va pune accent pe utilizarea metodelor moderne de 
predare/învățare, asistate de tehnologiile de informare și comunicare (TIC). Platforma  
educațională și de informare - instrument educațional modern – va permite accesul facil al 
grupului țintă la resursele de învățământ, dar și colaborarea permanentă cu cadrele 
didactice.  

 

***** 
 

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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