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Anunț de presă 

Universitatea POLITEHNICA din București a implementat, începând cu data de 8 octombrie 2020, 

proiectul co-finațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 - Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților 

practice în inginerie – MAXIMUS, Cod MySMIS: 133168 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii a unui număr 

de 325 de studenți din învățămăntul tehnic superior în domeniul mecanic prin 

sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin 

participarea acestora la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI si prin dobandirea de competențe transversale în 

vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața 

muncii. 

Alte obiective presupun dezvoltarea de competențe transversale la studenții implicați, integrarea 

acestora în programe de formare antreprenorială certificate și participarea pe posturi cheie în cadrul 

unor întreprinderi simulate, la care se adaugă servicii de consiliere și orientare în carieră. 

În cadrul proiectului, după primele 12 luni de la demarare, au fost obţinute următoarele rezultate 

în concordanță cu indicatorii asumați prin cererea de finanțare: 

✓ Un număr de 325 de studenți selectaţi în grupul ţintă, care beneficiază de sprijin pentru 

obținerea unei calificări pentru tranziția de la școală la viața activă 

✓ Peste 300 de acorduri de practică încheiate cu sectorul privat în vederea facilitării tranziției 

de la educație la un loc de muncă; 

✓ 4 parteneriate încheiate între universitate și parteneri de practică ce vor oferi posibilitatea 

studenților de a participa la un stagiu de practică în state membre ale UE; 

✓ O pondere de 43% dintre studenţii membri grup ţintă este reprezentată de cei din mediul 

rural. 

✓ O pondere de 46% dintre studenţii membri grup ţintă este reprezentată de studente. 

Persoană de contact  

Manager Proiect – Prof. Dr. Ing. Ec. Cristian DOICIN 

Email: maximus@upb.ro 
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