
 
 

 
 

 

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 

 

octombrie 2015 

COMUNICAT DE PRESĂ  

Organizarea și derularea workshop-urilor 

 

Proiectul intitulat „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin 
practică și consiliere profesională - SCOP!”, cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a 
demarat în data de 15 iulie 2015.  

 
Proiectul 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. 

 
Drept urmare, în perioada octombrie – decembrie 2015, se vor organiza 6 

workshop-uri studenți - angajatori ce vin în sprijinul grupului țintă care va participa la 
activitatea de orientare și consiliere profesională.  

 
Data derulării Data derulării Data derulării Data derulării 

29.10.2015 16.00-20.00 IMST Sala CB209 

10.11.2015 16.00-20.00 INGINERIE 

ELECTRICĂ 

Sala EA023b 

17.11.2015 16.00-20.00 ENERGETICĂ Sala EH 110 

23.11.2015 16.00-20.00 AUTOMATICĂ Sala ED 010 

07.12.2015 16.00-20.00 SIM Sala JB 110 

08.12.2015 16.00-20.00 FAIMA Sala BN 225 

 
Scopul acestora este de a crește gradul de ocupare al grupului țintă.  
 

***** 
 

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/ 

 

Întocmit 
Responsabil promovare si informare 

Monica Dumitra 
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