
	  

	  
	  

 
 

Titlul proiectului: Din Scoala Hai s! ne orient!m "i preg!tim  
pentru o Via#! Activ!  (SHIVA) 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/134386 

 

Proiectul urmareste  dezvoltarea competentelor si abilitatilor practice ale studentilor, 
necesare  viitorului loc de munca, prin intermediul stagiilor de pregatire practica din 
domeniile Ingineria Sistemelor / Stiinte ingineresti Aplicate si al consilierii / orientarii 
profesionale de catre personal specializat, prin care studentii isi vor putea contura mai bine un 
profil viitor de cariera tinand cont de motivatia, aspiratiile si abilitatile individuale. 

 

Ce face firma? Ce castiga firma? 
ü Completează și semnează o convenție 

cadru Firma – Facultate.  
ü Completează și semnează o convenție 

cadru Firma – Facultate – Student.  
ü Firma împreună cu Facultatea stabilește 

tematica de practică pentru student.  
ü Primește studenții timp de 11 saptămâni, 6 

ore/zi, 320 de ore de practică/stagiu și 
întocmește o listă de prezență pentru 
studenții veniți în practică.  

ü Completează o fișă de caracterizare a 
studentului la finalul stagiului de practică.  

ü Opțional: participare la colocviul de 
practică. 

 
 
ü Un posibil angajat bine format la terminarea 

studiilor;  
ü Remunerarea tutorelui (aprox 200 

RON/luna/student net);  
ü Promovarea produselor și tehnologiilor 

firmei prin intermediul viitorilor 
ingineri.  

 

Ce face studentul practicant? Ce castiga studentul practicant? 
ü Completează și semnează o convenție 

cadru Firma – Facultate – Student.  
ü Se prezintă la firma pentru stagiul de 

practică 6 ore/zi timp de 11 săptămâni și 
semnează foaia de prezență.  

ü Realizează un caiet de practică conform 
temei de practică stabilite.  

ü Participă la colocviul de practică.  
 

ü O experienta de lucru foarte utila intr-un 
mediu ingineresc real. 

ü Remunerare cu 700 RON/luna pentru 
stagiul de practica. 

ü O diploma de participare la practica. 
ü Pentru 10% dintre studenti cu performante 

deosebite se ofera premii in valoare de 
1000 RON/practicant. 

 
Persoane de contact: 
 
Conf.dr.ing. Ioana Făgărășan Mail: ioana@shiva.pub.ro; ioana_16@yahoo.fr  
Sl.dr.ing. Nicoleta Arghira 
Sl.dr.ing. Grigore Stamatescu 
 

Mail:nicoleta.arghira@aii.pub.ro; arghira.nicoleta@gmail.com  
Mail: grigore.stamatescu@upb.ro; grig@me.com 

 Tel:+40214029147 
 http://shiva.pub.ro/ProiectSHIVA/  
 


