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COMUNICAT DE PRESĂ
PractING - Un amplu proiect dedicat carierei ȋn
cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei a Universităţii din Oradea
se finalizează cu success prin implementarea
tuturor activităților și realizarea indicatorilor
preconizați

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației din cadrul Universităţii din
Oradea în calitate de coordonator, în parteneriat cu S.C. RoMarketing SRL și Camera de
Comerț și Industrie Bihor anunţă organizarea unei sesiuni de informare și mediatizare în
scopul
diseminării
rezultatelor
finale
obținute
în
cadrul
proiectului
POSDRU/109/2.1/G/82033 intitulat “Convergenţa pregătirii practice universitare pentru
integrarea reuşită a studenţilor pe piaţa muncii” - PractING, care va avea loc ȋn data de
17 decembrie 2013, orele 11.00, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea.
Proiectul, ȋn valoare totală de 1.961.090,38 RON, din care finanţare nerambursabilă
1.862.141,88 RON, este cofinanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”,
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară
2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie
2.1: ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”; Perioada de implemenatre a proiectului:
01.01.2012- 31.12.2013.
Proiectul a avut ca obiectiv general crearea unui cadru de organizare, implementare,
monitorizare și evaluare a stagiilor de pregătire practică a studenţilor din domeniile:
Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii şi Inginerie
Electrică, în scopul dezvoltării aptitudinilor practice de muncă.
Grupul țintǎ al proiectului a constat dintr-un număr total de 212 studenţi din domeniile
Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii şi Inginerie
Electrică şi 25 de tutori din cadrul firmelor partenere.
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Studenții au beneficiat, prin intermediul activităţilor derulate ȋn cadrul proiectului de
următoarele:
 posibilitatea de a efectua stagiul de practică în cadrul a 21 de firme importante din
regiune, cu experienţă ȋn domeniul lucrului cu studenţii, ȋn specializarea aferentă
domeniului de studiu şi a competențelor personale
 posibilitatea de a desfăşura activităţi de practică sub îndrumarea unor tutori
specializaţi şi instruiţi
 posibilitatea de interacțiune online cu toți factorii implicaţi ȋn cadrul proiectului,
studenţi, firme, cadre didactice prin intermediul platformei dedicate
http://practing.ro/recruiter/
 servicii specializate de orientare şi consiliere profesională
 subvenţii pe durata derulării programului de practică
Tutorii de practică, specialişti în domeniu, angajaţi în cadrul firmelor cu care
Universitatea din Oradea a încheiat acorduri de practică, au beneficiat de un modul de
formare şi instruire în scopul îmbunătăţirii abilităţilor tutoriale necesare îndrumǎrii studenților
de-a lungul stagiilor de practicǎ.
Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului în cadrul proiectului au fost
obținute rezultate deosebite, care se reflectă atȃt în indicatorii atinși cȃt și în activitatea
concretă desfăşurată, beneficiind de implicarea și aprecierea atȃt a studenților cȃt și a
tutorilor de practică. Astfel, dintre cele mai importante realizări ale proiectului enumerăm
următoarele:
 212 studenţi instruiţi/consiliaţi ȋn carieră
 210 studenţi monitorizaţi şi evaluaţi, care au finalizat cu succes stagiul de practică
 26 de acorduri de parteneriat semnate cu firme de profil
 25 tutori instruiţi în cadrul unui modul de formare
 o platformă cadru on-line de monitorizare a activităţii studenţilor finalizată
http://practing.ro/recruiter
 un site de promovare al proiectului finalizat www.practing.ro
 2 studii de analiză şi abordare integrată de bune practici privind activitatea de practică
din toate perspectivele
 o propunere de metodologie de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică
În plus, dincolo de însuşirea unor abilități practice aplicate ȋn domenii specifice,
proiectul a reprezentat un punct de susţinere al studenţilor în demersul de angajare într-o
organizaţie, un număr de peste 43 de studenți găsindu-şi un loc de muncă ca urmare a
efectuării stagiului de practică în cadrul proiectului.
Din punctul de vedere al indicatorilor realizați și a rezultatelor obținute considerăm că
proiectul a adus certe beneficii la nivelul tuturor celor implicați, în special studenţilor, prin
asigurarea oportunităţilor sporite de inserţie pe piaţa muncii printr-o mai bunǎ corelare a
învăţării cu activităţile practice. De asemenea, proiectul a pus bazele realizării unui cadru de
parteneriat ȋntre Universitatea din Oradea şi firme de profil din Oradea şi judeţul Bihor pentru
desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei.
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Activitatea desfaşurată ȋn cadrul proiectului a creat premizele pentru integrarea
calitativă şi performantă a studenţilor participanți în piaţa muncii prin lărgirea şi diversificarea
de colaborări cu mediul economic şi prin promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu firme
din domeniu.

Manager de proiect: prof. univ. dr. ing. Cornelia Gyorodi
Informaţii suplimentare despre acest proiect pot fi obţinute accesȃnd www.practing.ro.
Persoana de contact: E-mail: cornelia.gyorodi@practing.ro;
Tel.: 0259408769; 0724212888
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