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INGINERII ÎN DEVENIRE CAUTĂ LOCURILE LA PRACTICĂ 

 

Stagiile de practică au devenit o necesitate pentru toţi studenţii. Un stagiu de 

practică reprezintă oportunitatea pentru studenţi de a face paşii decisivi în carieră, 

încă din timpul facultăţii, fără obligativitatea de a se angaja, o cale de mijloc care îi 

ajută să îmbine studiile cu dobândirea unei experienţe practice. 

Pe lângă un certificat de practică sau posibilitatea angajării la finalizarea studiilor, 

stagiile sunt instrumentul cheie care îi poate ajuta pe studenţi să-şi definitiveze 

obiectivele viitoarei lor cariere. Stagiile îi ajută să descopere de ce anume sunt cu 

adevărat pasionaţi, fiind un pas important care îi aduce mai aproape de job-ul ideal. 

Proiectul Practing, demarat la începutul anului 2012 de Falucatatea de Inginerie 

Electrică și Tehnologia Informației, în parteneriat cu Romarketing și cu Camera de 

Comerț Bihor, oferă cadrul în care studenții pot accesa stagii de practică la companii 

pregătite să le ofere o experiență de învățare practică relevantă. 

 

PRIMUL PAS ÎN CARIERĂ 

Formarea profesională are două mari componente: 1. înţelegerea şi acumularea 

cunoştinţelor teoretice pe care se bazează acţiunea profesională; 2. dezvoltarea 

abilităţilor de practicare a profesiei respective şi de aplicare a cunoştinţelor teoretice. 

Cele două componente presupun în mod obligatoriu legarea studiului teoretic cu 

disponibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor în practică. 

Un bun profesionist va încerca permanent să-şi dezvolte cunoştinţele teoretice şi 

practice. Astfel, va încerca să dobândească acces la informaţii privind cele mai valide 

concepţii teoretice din domeniul său şi să participe la cercetări în aria sa de activitate. 

Totodată, va încerca să deruleze noi activităţi, să-şi asume noi responsabilităţi, să 

experimenteze metode şi strategii noi de lucru, cu scopul de a face lucrurile mai bine 

şi mai eficient.  



 

 Titlu proiect: ”Convergența pregătirii practice universitare pentru 
integrarea reușită a studenților pe piața muncii” 

 

2/3 

POSDRU/109/2.1/G/82033 

Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C. 
Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor 

Practica deţine un rol important în programul de formare pe care Universitatea din 

Oradea îl oferă studenţilor. Ea este menită să prevină dificultăţile de adaptare ale 

viitorilor absolvenţi la locurile lor de muncă. Practica fixează cunoştinţele studenţilor şi 

permite dobândirea deprinderilor care să îi ajute să se confrunte cu greutăţile 

profesiei. Pot apare situaţii în care absolvenţi bine pregătiţi la nivel teoretic suferă un 

adevărat şoc în momentul în care se angajează în domeniu şi nu ştiu cum să 

stabilească legături cu mediul profesional, cum să aplice cunoştinţele pe care le deţin, 

sau cum să abordeze beneficiarii serviciilor pe care le prestează. De aceea este 

indicat ca studenţii să profite la maxim de oportunitatea pe care stagiul practic o oferă 

pentru a intra în contact cu aspectele practice ale profesiei pe care şi-au ales-o. 

 

DE LA STUDENŢIE LA ANGAJARE 

Programele de practică ajută foarte mult la descoperirea a ceea ce i se potriveşte 

studentului pe plan profesional, ajută la confruntarea practică cu lucruri pe care le 

învaţă sau nu în cadrul facultăţii, pentru a determina în mod concret dacă studentului îi 

place sau i se potriveşte acel lucru. De asemenea este un pas foarte important pentru 

acumularea experienţei cerute de angajatori.  

În cadrul Practing, pe perioada verii 126 de studenții au efectuat stagii de practică 

la 21 de companii din Bihor: Mobiversal, Connectronics, Alien Concept, Onaxa 

Electronics, Celestica, Shrack Tehnick, Remdac Electric, Nexia Consulting, Qubiz, 

Diosoft, Plexus, Cylex, Neobyte Solutions, Informatica, Keyticket Solution, Giupet, 

Cg&Gc Solutions, Advanced Data Services, Stimin Industries, Tecor Industries,  

Austrom Impex. 
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După cum se poate observa în graficul realizat pe baza feedback-ului oferit de 

participanţii de anul acesta putem concluziona că acumularea de experienţă, 

programul de lucru şi munca în echipă au fost printre cele mai importante aspecte 

pentru studenți. 

 

Stagiul de practică aduce un plus la CV şi îi oferă proaspătului angajat ocazia să-

şi creeze un portofoliu. De aceea practica este considerată a fi calea cea mai uşoară 

de trecere de la viaţa de student la cea de angajat. 


