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Citeste pe aceeasi tema

Liderul PRM Timis face
pariu moral cu propria
functie: Grigore Trif,
preşedintele PRM Timiş,
începe anul furtunos. El
face...

In practica la
jandarmerie: Patru
studenţi care urmează
cursurile în anii I, II şi...

Studenti in practica la
ADR Vest: Studenţii
Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor
din Timişoara (FEAA)...

„Ora de aur”, discutata cu
medicii de familie si de
medicina muncii: Proiectul
„Ora de aur”, implementat
de Asociaţia non-profit
pentru Anestezie...

Nicolae Robu va fi instalat
vineri in functie: Omul
care a dinamitat dictatura
ţărănistă din Primăria
Timişoara, senatorul...

Porno-profesorul din
Lugoj, suspendat din
functie: Horaţiu Suciu,
directorul adjunct al
Colegiului Naţional „Iulia
Hasdeu” din...

Maria Barna face ce face
si ramane sefa de
comisie: Jocurile sunt
departe de a fi pierdute de
deputatul UNPR...

„Bobocii” de la Politehnică, mai ales cei de la Facultatea de

Mecanică,  vor  face  practică  în  așa  fel  încât  partea

teoretică, învățată în timpul cursurilor, să se îmbine perfect

cu realitatea din teren.

De  asta  se  ocupă  proiectul  „Practicor  –  Reţea

transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea

şi  practica  pentru  carieră,  corelate  cu  piaţa  muncii,  în

societatea  cunoaşterii”.  Acesta este  finanţat  de  Uniunea

Europeană  şi  Guvernul  României,  prin  Programul

Operaţional  Sectorial  pentru  Dezvoltarea  Resurselor

Umane  2007 – 2013,  și  se  desfășoară  în parteneriat  cu

Universitatea  Piteşti,  Institutul  de  Studii  şi  Proiectări

Energetice ISPE Bucureşti şi Fraunhofer – Gesellschaft zur

Forderung der angewandten Forschung.

România este unul dintre statele membre ale UE cu o rată

ridicată de șomaj în rândul tinerilor. Acest lucru nu este o

consecinţă a slabei pregătiri  a studenţilor, ci este cauzat,

mai  degrabă,  de  neglijarea  componentei  practice  în

activitatea academică. Proiectul propune un model inovator

de  desfăşurare  a  practicii  adresat  studenţilor  din

universităţile  tehnice,  pentru  a  creşte  în  performanţă  şi

calitate, revigorând noţiunea de practică aplicativă, direct

legată de unităţile economice.

„Grupul  ţintă  vizat  de  proiect  este  alcătuit  din  liceeni,

consiliaţi  asupra  oportunităţii  îmbrăţişării  unei  cariere

inginereşti, student, îndrumaţi să se perfecţioneze pe teme

atractive,  oferite  de  angajatori,  şi  tutori  desemnaţi  de

unităţile cu care se semnează convenţii-cadru de practică”,

spune prof. dr. Ioana Ionel,  managerul de proiect.  Pentru

informaţii suplimentare puteți vizita site-ul proiectului.
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ZÂMBETE AMARE

articol de
Ino Ardelean

După 21 de ani de la ultimul titlu de
campioană a României la un sport de echipe
(Politehnica, la handbal în 1991), Timișoara
a reușit, duminică, să câștige un titlu național
la rugby. La exact 40 de ani de la primul titlu
obținut în acest sport „pentru golani practicat
de gentlemani”. O performanță extraordinară,
în condițiile în care această echipă nu prea a
fost băgată în seamă nici de autoritățile
locale și, până cu puțin timp în urmă, nici de
public.

Citeşte articolul 

ŢARA LUI BĂSE

articol de
Eugen Sasu

Un sondaj de opinie realizat pe un eșantion
de vreo 5.000 de români cu drept de vot și de
creier a răspuns la întrebarea „cine e vinovat
de scandalul Oltchim?”. Nimeni nu mai
întreabă cine e vinovat de devalizarea de la
Oltchim, ce va păți ăla găsit eventual vinovat,
ci doar cine câștigă și cine pierde electorat
din acest megascandal cu substrat, firește,
electoral.

Citeşte articolul 

FINANŢĂRI DE LA A LA Z

articol de
Vasile Ruset

În ultima vreme s-a vorbit din ce în ce mai
mult despre banii europeni şi POSDRU,
auzindu-se multe voci spunând din nou că
autoritățile și-au bătut joc de fondurile
nerambursabile destinate dezvoltării
societăţii româneşti.

Citeşte articolul 

Titlul la rugby poate produce o
dezbatere serioasa privind sportul
timisorean

Citeşte şi următoarele articole de acelaşi autor

Titlul la rugby poate produce o dezbatere serioasa
privind sportul timisorean

Si totusi, cine se bate cu Blaga?

Omerta din IPJ Timiș

Cine n-are prosti sa-si cumpere

Citeşte şi următoarele articole de acelaşi autor

Cine n-are prosti sa-si cumpere

Fair-play, please

Dream-team la USL

Pana in 2014, ce facem cu proiectele pe
care le mai avem de implementat in
actuala perioada de programare?
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