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Proiectul “Primii pași  spre o carieră de succes”, 

derulat la Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu – mediul 

favorabil pentru dezvoltarea inginerului performant 

 

 

  Proiectul “Primii paşi spre o carieră de succes” a fost lansat oficial, vineri, 20.06.2014 

și se derulează în perioada mai 2014-octombrie 2015. 

  Proiectul “Primii pași  spre o carieră de succes”, este cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

axă prioritară: 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, aria de 

intervenție ”Tranziția de la școală la viața activă”. Acesta a fost conceput cu scopul creșterii 

nivelului de calificare și a unei inserții mai rapide pe piața muncii.  

  În acest sens, proiectul are în vedere corelarea sistemului de formare profesională 

asigurată de mediul academic cu dinamica pieţii muncii, prin activitațile de practică 

studențească desfășurate în cadrul unor companii reprezentative din domeniile de interes şi 
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totodată adaptarea curriculei universitare pentru stagiile de pregatire practică la cerinţele 

actuale ale pieţei forţei de muncă. 

  Universitatea “Lucian Blaga” (ULBS) din Sibiu, are calitate de partener în 

implementarea proiectului “ Primii pași  spre o carieră de succes”. 

  Grupul țintă este format din 360 de studenți de la Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu. Aceștia vor beneficia de activități de informare și conștientizare a oportunităților de 

dezvoltare a carierei și de module de instruire specifice în vederea facilitării tranziției de la 

statutul de student la acela de angajat.  

  Proiectul “Primii pași  spre o carieră de succes” asigură un mediu favorabil pentru 

dezvoltarea inginerului performant, folosind atât activitatea de consiliere cât și cea practică 

pentru a-i oferi studentului mijloacele necesare să se dezvolte și să lucreze în medii 

informatizate adaptabile la tehnologiile aflate în continuă schimbare. 

  Pe durata implementării proiectului, studenţii ULBS selectaţi vor beneficia de 

consiliere şi orientare profesională, iar dintre aceștia, 75 de studenți vor beneficia de stagii de 

practică.                                                                                                                                         

În cadrul stagiilor de practică studenții vor fi instruiți în unități economice care respectă 

principiile dezvoltării durabile și promovează respectul față de mediul înconjurător, printr-un 

sistem de management integrat calitate – mediu, datorită atenției sporite a reducerii, 

reutilizării și reciclării ambalajelor și deșeurilor, și realizarea de produse sau servicii cu un 

consum minim de resurse.                                                                 

  De asemenea, studenții pregătiți în cadrul proiectul vor crește eficiența și 

productivitatea angajatorilor, având totodată posibilitatea să se adapteze și integreze mai 

repede în fluxul de munca. În plus, datorită faptului că acești tineri vor deține competențele 

de care angajatorii au nevoie, costurile de training pe care un angajator le face de obicei cu un 

nou angajat vor fi reduse. În acest mod, angajatorii vor fi interesati să angajeze astfel de 

tineri, în baza principiului “productivitate maxima cu costuri minime”. Dintre firmele din 

domeniul tehnic şi economic menționăm: Marquardt Schaltsysteme SCS Sibiu, Unimat SRL, 

Sens Media Sibiu, Garanti Bank, BCR (Banca Comercială Română), TESS Sibiu, Allianz  
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Tiriac, CGS Romania, TEMPO Consult SRL, etc. 

  Proiectul, atât în faza de planificare, cât și în cea de implementare, respectă principiul 

tratamentului egal între femei și bărbați, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție 

sau preferință. Concret, pentru implementarea proiectului experții implicați vor fi selectați 

conform cerințelor postului, în funcție de competențele profesionale și experiența dovedită în 

practică, fără nici o discriminare în privința etniei, religiei, categoriei sociale, convingerilor, 

genului sau vârstei. 

  În calitate de partener, ULBS s-a implicat în derularea activităților întregului proiect 

acordând suport informațional și practic în toate pachetele de lucru. Datorită parteneriatele 

încheiate între universitate și intreprinderi se asigură premisele armonizării educării formale 

cu solicitările pieței de muncă. Astfel, sistemul educațional devine relevant în raport cu piața 

forței de muncă, crescând astfel gradul de conectare a educației cu angajatorii.  

Prin acest proiect Universitatea “ Lucian Blaga” (ULBS) din Sibiu este preocupată în 

a sprijini studenţii să-şi atingă ţintele propuse pentru viitorul lor profesional.  

 
 


