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In cadrul Universității POLITEHNICA din București se derulează, începând cu luna mai 

2014, proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru 

succes!”. Obiectivul general al proiectului urmărește asigurarea tranziției a 400 de studenți spre 

piața muncii. Acest obiectiv se dorește realizat prin două tipuri de activități: consilierea 

profesională, pe de o parte, și asigurarea de stagii de practică, pe de altă parte. 

Activitatea de consiliere profesională şi orientare în carieră, de care beneficiază toţi 

studenţii înscrişi în proiect, presupune organizarea de întâlniri individuale şi de grup moderate de 

experţi consilieri. În cadrul acestora sunt folosite instrumente specifice care vizează facilitarea 

unei mai bune cunoaşteri a propriei persoane, ca element esenţial în procesul de integrare 

profesională şi construire ulterioară a unei cariere de succes. Interpretările rezultate în urma 

utilizării acestor instrumente sunt în măsură să îi ajute pe studenţi să se cunoască mai bine, să 

înţeleagă aspecte legate de felul în care se comportă, iau decizii, stabilesc relaţii cu ceilalţi. 

Dintre instrumentele specifice utilizate în sesiunile de consiliere profesională derulate în cadrul 

proiectului  POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” 

amintim: adaptări după Inventarul de Personalitate California, Chestionarul de Interese 

Profesionale Holland şi Chestionarul Ancorele Carierei. 

Stagiul de practică, de care beneficiază studenţii din grupul ţintă care au trecut cu succes 

printr-un proces de selecţie ce presupune testarea unor cunoştinţe tehnice de nivel mediu, este 

structurat în două părţi: un prim modul de practică de proiectare CAD, cu o durată de patru 

săptămâni, asigurat de SC Vegra Info SRL, partener în cadrul proiectului; o a doua etapă, cu o 

durată de opt săptămâni, în care studenţii sunt distribuiţi în cadrul unor companii din mediul 

industrial cu care Universitatea POLITEHNICA a semnat acorduri de parteneriat. Sub 

îndrumarea unor tutori, studenţii se vor familiariza cu activităţile specifice respectivelor 

întreprinderi, iar la sfârşitul celor opt săptămâni de practică vor realiza un proiect cu o tematică 

specifică domeniului firmei în cadrul căreia au desfăşurat stagiul. O parte din studenţii înscrişi în 

grupul ţintă au încheiat deja integral acest parcurs în intervalul iunie-septembrie 2014. In urma 

unui proces de selecţie, în luna mai 2015, o altă serie de studenţi a început stagiul de practică, 

urmând să parcurgă acelaşi itinerariu de formare în două etape.  
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Proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 „Consiliere pentru carieră, practică pentru 

succes!” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe axa prioritară 2, Corelarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, domeniul major de intervenţie 2.1, Tranziţia de 

la şcoală la o viaţă activă.  
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