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PREZENTARE PROIECT
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii de inserție pe piaţa muncii a 355 de studenți înmatriculați
în sistemul național de învățământ la nivel licență (255) și master (100), aparținând Universității Babeș-Bolyai ClujNapoca, Facultatea de Stiința și Ingineria Mediului
• prin cresterea calității serviciilor de consiliere și orientare profesională (pentru 355 de studenți)
• prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă în cadrul stagiilor de pregătire practică (pentru 140 de
studenți), în vederea realizării tranziției de la mediul universitar la viața activă.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 2 “Tranziția de la scoală la viața activă” prin
creșterea ocupabilității persoanelor angrenate în perioada de educație universitară (355 studenți), în calitate de viitori
angajați pe piața muncii.
Beneficiar: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
Partener: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A. I.C.P.E. Bistrița a fost înființată în anul 1983, ca filială a Institutului de
Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnica - Bucuresti. În prezent, I.C.P.E. Bistrița funcționează ca
societate pe acțiuni, cu capital privat, având un numar de 45 de specialisti cu experiență. Derulează activități
de cercetare-proiectare-dezvoltare, producție de echipamente si implementare de tehnologii destinate
protecției mediului. Activitatea Institutului este structurată pe următoarele domenii: tehnologii și
echipamente de ozonizare; tehnologii și echipamente pentru epurarea apelor uzate, evaluări de mediu.

Mai multe informații la adresa: www.icpebn.ro
Perioada de implementare: 5 Mai 2014 – 4 Noiembrie 2015
Valoarea proiectului: 1.159.350,00 lei
Rezultate anticipate:
1.Consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 355 studenți, din cadrul Facultății de
Știința și Ingineria Mediului. Coordonarea participarii studenților la stagiile de practica la instituții
partenere.
2. Semnarea de 26 de acorduri de practică cu firme specializate în domeniul de studiu al studenților
de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, în vederea derulării stagiilor de practică.
3. Un studiu de monitorizare a insertiei studenților pe piața muncii.
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI
S.C.ICPE Bistrita S.A.
Management de proiect:
• Manager de proiect - Cristina Roşu
• Responsabil financiar – Delia Chirtoş
Echipa implementare proiect:
• Coordonator activităţi proiect – Kinga Reti
• Expert consiliere şi orientare profesională 1 – Georgeta Bledea
• Expert consiliere şi orientare profesională 2 – Iulia Grec
• Expert grup ţintă 1 – Ildiko Martonos
• Expert grup ţintă 2 – Paula Chingălată
• Manager tehnic partener – Liviu Suciu
• Expert relaţii parteneriat – Corina Berkesy
• Expert implementare partener – Daniela Stanciu
Personal administrativ:
• Secretar – Camelia Botezan
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GRUPUL TINTA
Grupul țintă este reprezentat de 355 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant la nivel licenta (255)
si master (100) (conform Actului adițional nr. 1), care vor beneficia de:

-îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională prin furnizarea unei îndrumari
integrate, complexe și specializate, în sprijinul tranzitiei celor 355 de studenți din grupul țintă al proiectului
de la viața studențească la cea activă de pe piața muncii.
-creșterea calității stagiilor de pregatire practică obligatorii în planurile de învățământ aferente
domeniilor Știinta și Ingineria Mediului prin corelarea sistemului de educație universitară și formare
profesională cu dinamica pieței muncii, prin recompensarea financiară a studenților care finalizează cu
succes stagiile de pregatire practică (acordarea de subvenții), prin oferirea unor premii sub forma
participării la o excursie pentru schimb de experiență privind stagiile de pregatire practică și prin
oportunitatea de a participa la mese rotunde pentru schimb de experiență și diseminare de bune practici.
Criterii de selectie a grupului tinta:
•
•
•
•
•
•
•

să fie student/masterand în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului;
depunerea dosarului complet (documentele se vor completa în Sala A.1.12 – cereri și declarații)
CV format Europass (se poate descarca de aici: http://europass.cedefop.europa.eu/)
copie după cartea de identitate
scrisoare de intenție
adeverință de student (de la secrtariatul facultății)
logica argumentării în cadrul scrisorii de intenție

• implicarea în activități extracuriculare (cercuri studențești/științifice, voluntariat în domeniul de studiu, participări la
conferințe, publicații științifice etc.)
• criteriu de departajare: media anului de studiu anterior/admitere

Premierea performantelor
Partenerul din cadru proiectului, S.C. ICPE BISTRITA S.A. și Facultatea de Știinta și Ingineria Mediului va organiza
concursul „PRACTICA STUDENȚEASCĂ DIN PERSPECTIVA STUDENTULUI”, în cadrul căruia se vor evalua eseurile
realizate individual înscrise în competitie.
Căștigătorii (45 de studenti ) vor participa la o excursie pe teritoriul României.
Tipul activităţii din cadrul proiectului:
¬ Consiliere și orientare profeșională (355 studenți);
¬ Practică profesională în domeniul de specializare (140 studenți).
Locul de desfăşurare:
¬ Consilierea și orientarea profesională va avea loc la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, iar
stagiile de practică se vor desfăşura în cadrul firmelor / instituţiilor partenere din localităţi din ţară.
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PARTENERII DE PE PIATA MUNCII

Partenerii de practică sunt firme şi instituţii din ţară, care activează in domeniul de studiu specific studenților de
la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și care au experiență în activități cu studenții.
Partenerul S.C. ICPE BISTRITA S.A va identifica și selecta intreprinderile/instituțile cu care se vor
încheia convenţii de practică.

