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Permormanța începe cu tine 

 

Universitatea ,,Lucian Blaga” prin intermediul Facultății de Inginerie a oferit șansa a 360 

de studenți dornici de muncă de a face parte din proiectul de atragere a Fondurilor Europene, 

PRIMUS.  

 

Studenții au ajuns la finalul perioadei de practică, însă activitatea lor va continua. Aceștia 

vor să demonstreze că, sunt capabili să răspundă unei întrebări capcană: ,, De ce să faci practică 

timp de trei luni, vara”. Majoritatea sunt convinși că, perioada de practică i-a maturizat, i-a făcut 

să conștientizeze beneficiile vieții studențești și să ia mai în serios informațiile dobândite prin 

intermediul orelor de studiu. 

 

,,Am conștientizat că, viața este o junglă și trebuie să lupți pentru a răzbate pe piața 

muncii. Avem norocul că, suntem susținuți de către cadrele universitare, cărora le datorăm mult 

respect și multă considerație. De asemenea, doamna Alina Gligor s-a implicat foarte mult, ne-a 

oferit sfaturi și ne-a susținut cat a putut.”, ne-a declarat Toderutiu Radu Ioan, student al Facultății 

de Inginerie. 

 

18 Septembrie -The End 

 

Perioada de practică din cadrul proiectului de atragere a Fondurilor Europene și de 

sprijinire a studențior dornici de a învăța să se autodepășească și să devină angajații pe care orice 

angajator se poate baza oricând a ajuns la final. Tinerii au făcut practică timp de trei  luni sub 

atenta îndrumarea a tutorilor dar si a responsabilului de practica. 
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Inițial, studenții au beneficiat de consiliere și orientare profesională de grup, ședințe de 

consiliere individuală personalizată. De asemenea, tuturor studențiilor li s-a aplicat un test de 

personalitate, pe baza căruia au primit un raport complex de evaluare despre profilul și 

personalitatea fiecăruia dar și concordanța dintre structura acestui profil și cerințele de bază ale 

oricărui loc de muncă.  

 

Informațiile referitoare la sfaturi de carieră, suport psihologic, dar și materiale de 

specialitate au puse la dispoziția celor interesați pe site-ul proiectului. 

 

Consilierea referitoare la carieră este focalizată pe individ dar și pe caracteristicile 

psihologice ale acestuia. 

 

 

 

  
 

 

 


