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ANUNȚ 

privind participarea studenților Universităţii Transilvania din Braşov  

la stagii de practică în companii din România 

 

În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
Domeniul major de intervenție 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Universitatea 
Transilvania din Braşov este partener în proiectul „Creşterea capacităţii de integrare pe 
piaţa muncii a studenţilor şi absolvenților prin consiliere şi plasamente practice”.  

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea unui cadru performant de susținere a 

studenților în scopul îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și 

organizarea de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională.  

În cadrul proiectului se oferă posibilitatea pentru 40 de studenți de a realiza stagii de 

practică în cadrul organizațiilor potențial angajatoare, în vederea dezvoltării personale și 

profesionale și facilitatea inserției pe piața forței de muncă. 

 

I.  CINE POATE PARTICIPA? 
 

Participarea la stagiile de practică (90 ore) este deschisă pentru toți studenții Universității 
Transilvania din Brașov ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 sunt înmatriculați la un program de studii de licență sau master, forma de 
învățământ cu frecvență; 
 

 nu au participat la excursiile tematice și vizitele de studiu, sau la stagii de practică în 
companii din UE, organizate în cadrul aceluiaşi proiect; 
 

 nu au participat la stagii de practică organizate în cadrul altor proiecte POS DRU; 
 

 au prevăzut în planul de învăţământ un număr minim de 90 ore de practică în an 
universitar 2014-2015. 

 



 
II. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA? 

 
 Studenții interesați vor trimite CV-ul în format european, redactat în limba română, 

la adresa marinela.simon@unitbv.ro, cu precizarea locului de practică vizat/ 
denumirea organizaţiei (vezi Anexa 1). 
 

 Studenții vor fi selectați după regula „primul venit – primul servit” și ținând cont de 
punctul de vedere al organizației care oferă locul/ locurile de practică.  
 

 Studenţii selectați vor fi contactaţi ulterior pentru completarea dosarului de 
înscriere. 

 
 

III. CARE SUNT BENEFICIILE PARTICIPĂRII ÎNTR-UN ASTFEL DE PROGRAM? 

 
 Stagiile de practică se vor desfăşura în conformitate cu fișa disciplinei, sub 

îndrumarea unor tutori din cadrul companiilor; 
 

 Cei mai activi studenți participanți la stagiile de practică în companii din România vor 
beneficia de premii în valoare de 1000 lei fiecare (12 premii). 

 

Informaţii suplimentare privind organizarea şi derularea stagiilor naţionale de practică pot 
fi obţinute de la adresa marinela.simon@unitbv.ro, persoană de contact lector univ. dr. 
Marinela Simon, Responsabil practică naţională UTBv. 
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