
 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte în oameni! 
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 

 

INVITAȚIE 

Universitatea din Oradea, 

 Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației  
în calitate de coordonator și 

S.C. RoMarketing SRL; Camera de Comerț și Industrie Bihor  
în calitate de parteneri 

vă invită să participați în data de 09.03.2012, orele 11.00, în sala de Conferințe a Bibliotecii 
Universității din Oradea, 

la  

Sesiunea de informare/mediatizare a proiectului: 

”Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea 

reușită a studenților pe piața muncii” 

 

Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! 

Valoarea totală a proiectului: 1.961.090,38 lei din care finanţare nerambursabilă 1.862.141,88 lei 

 
Acest eveniment are ca scop prezentarea obiectivelor proiectului și a modalității de participare ca 

instituție/agent economic cu rol de partener de practică, în cadrul proiectului intitulat: “Convergenţa 
pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a studenţilor pe piaţa muncii” - www.PractING.ro - 
dedicat construirii unei cariere în domenii inginereşti de vârf: Calculatoare și Tehnologia Informației, 
Inginerie Electronică și Telecomunicaţii, Inginerie Electrică. 

Proiectul vizează îmbunătăţirea pregătirii practice a unui număr de 200 de studenți, pentru integrarea 
calitativă şi performantă în piaţa muncii, prin lărgirea şi diversificarea de colaborări, promovarea şi 
dezvoltarea de parteneriate cu firme private şi alte instituţii. 
 
Vă așteptăm cu drag! 
 
Manager de proiect:  prof. univ. dr. ing. Cornelia Aurora Győrödi 
Responsabil proiect partener RoMarketing:  Carmen Sasu 
Responsabil proiect partener C.C.I.Bibor:  Mina Giurea 
 
Pentru confirmări și informații suplimentare: E-mail:  cornelia.gyorodi@practing.ro; Tel: 0724212888  

carmen_sasu@romarkeing.ro; Tel: 0745770115                  
mina@ccibh.ro; Tel: 0746101888  
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