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ANUNŢ
Universitatea din Craiova este parteneră în cadrul Proiectului „CREŞTEREA
CAPACITĂŢII

DE

INTEGRARE

PE

PIAŢA

MUNCII

A

STUDENŢILOR

ŞI

ABSOLVENŢILOR PRIN CONSILIERE ŞI PLASAMENTE PRACTICE”, Contract
POSDRU/160/2.1/S/133020, Domeniu major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală
la viaţa activă”, Coordonator Universitatea Transilvania din Braşov.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinilor de
muncă ale persoanelor aflate în etapa de tranziţie de la şcoală la viaţa activă.
Proiectul îşi propune, pe de o parte, să promoveze în mod direct crearea de
reţele şi parteneriate la nivel naţional şi european pentru formarea forţei de muncă, iar
pe de altă parte, să asigure o consiliere în carieră adecvată studenţilor din grupul ţintă
în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor absolvenţi ai studiilor de licenţă.
În proiect se prevede organizarea de stagii de practică pentru un număr de 40
studenţi din Universitatea din Craiova.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectului, solicităm sprijinul companiilor
din Craiova şi din zona Olteniei pentru organizarea stagiilor de practică în următoarele
domenii:



Ingineria sistemelor (cu programele de studiu „Automatică şi informatică
aplicată” şi „Ingineria sistemelor multimedia”);



Calculatoare

şi

tehnologia

informaţiei

(cu

programul

de

studiu

„Calculatoare”);


Inginerie electronică şi telecomunicaţii (cu programul de studiu „Electronică
aplicată”);



Mecatronică şi robotică (cu programele de studiu „Mecatronică” şi „Robotică”);



Agronomie (cu programele de studiu „Agricultură” şi „Montanologie”);



Horticultură (cu programele de studiu „Horticultură” şi „Peisagistică”);



Silvicultură – Silvicultură;



Biologie - Biologie;



Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură;



Ingineria produselor alimentare (cu programele „Controlul şi expertiza
produselor alimentare” şi „Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”);



Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru;
Practica se va desfăşură în baza unei convenţii-cadru încheiată între

Universitatea din Craiova şi companiile de profil. Perioada de desfăşurare a
acestor stagii de practică se va stabili de comun acord.
Vă mulţumim pentru colaborare!
Manager proiect - P2
Prof. dr. ing. Marin Soare

