
 

Primii pași  spre o carieră de succes   POSDRU/161/2.1/G/136467  

  
1 Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial    

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 

Axa prioritară: 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenție: 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă ” 

Titlul proiectulu: ”Primii pași  spre o carieră de succes” 

Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/161/2.1/G/136467 

 

 

 

Oportunitățile de a fi student 

 

 

Programul POSDRU constituie un mijloc de atragere a Fondurilor Europene 

pentru susținerea tinerilor în implicarea în diverse proiecte pe parcursul anilor de studiu. 

"Primus - Primii paşi spre o carieră de succes".  reprezintă unul dintre proiectele de 

succes, care se derulează  pe parcursul a 18 luni.  Realizarea acestui proiect a fost posibilă 

prin colaborare cu Universitatea Politehnică din București. 

Scopul principal al acestui proiect este realizarea unor stagii de pregatire practică a 

studenților în dobândirea unor cunoștiințe solicitate de piața muncii. Menirea acestui 

proiect este să estompeze diferențele dintre informațiile însușite în învățământul 

universitar și cerințele angajatorilor.   

De asemenea, obiectivul spre care tind cadrele universitare prin intermediul 

acestui program este crearea și consolidarea parteneriatelor dintre mediul universitar și 

cel de afaceri, pentru dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile, astfel încât 

curriculum-ul universitar să corespundă nevoilor angajatorilor. 

Practica a fost asigurată studenților de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Sibiu, SNGN Romgaz SA Mediaş, Kromberg & Schubert, Marquardt, SC Scandia Sa. 

"Suntem convinşi că împreună vom face un lucru bun în primul rând pentru dânşii 

(n. r. studenţi), dar, nu în ultimul rând şi pentru imaginea Facultăţii de Inginerie şi a 
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universităţii noastre", a declarat Dan-Maniu Duşe, cadru didactic al Facultăţii de 

Inginerie, din cadrul ULBS. 

,,Consider că, acest proiect reprezintă o oportunitate de angajare pentru studenți 

deoarece pe durata lui, studenții, pot să se acomodeze mai mult cu firma și totodată să 

acumuleze experiență în domeniul pe care il practică”, ne-a mărturisit Lucian Herciu, 

student al Facultății de Inginerie, specializarea Ingineria Sistemelor Multimedia, anul III. 

Implicarea ULBS în diferite proiecte finanţate din fonduri europene, dar și a 

desfăşurării unor stagii de practică organizaţii de renume, constituie o dovadă în plus, a 

preocupării și responsabilității conducerii pentru oferirea unor oportunități studenților în 

deschiderea drumului lor către o carieră de success. 

 

 

 

 

 


