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Miercuri, 4 iunie 2014, la ora 11, în clădirea Bibliotecii din cadrul Universităţii POLITEHNICA
din Bucureşti (etajul 4, sala 4.1), a avut loc Conferinţa de presă care a marcat deschiderea oficială a
activităţilor proiectului „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!”. Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 şi se înscrie pe axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”.
Proiectul presupune un parteneriat între Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate
de Beneficiar, şi SC VEGRA Info SRL, în calitate de Partener. La eveniment au fost invitaţi şi au
participat reprezentanţi ai mass-media din presa scrisă şi radio. Într-o atmosferă agreabilă şi destinsă, au
avut loc prezentări şi discuţii între reprezentanţii Beneficiarului, ai Partenerului şi studenţii înscrişi în
grupul ţintă.
Discuţiile au fost deschise de managerul de proiect, Prof. dr. ing. ec. Cristian-Vasile Doicin, care
a făcut o prezentare generală a proiectului, a partenerilor implicaţi în activităţile ce urmează să se deruleze
de-a lungul celor 18 luni de implementare, a obiectivelor vizate şi a activităţilor prin intermediul cărora
acestea vor fi atinse. S-au făcut de asemenea referiri la bugetul proiectului, la calendarul activităţilor şi la
rezultatele aşteptate la sfârşitul perioadei efective de implementare, precum şi pe termen lung.
Au urmat detalii pe tema consilierii în carieră oferite de Gabriela-Beatrice Coteţ, expert de
consiliere în cadrul proiectului. Expunerea s-a axat pe prezentarea semnificaţiei şi a rolului pe care îl are
consilierea în carieră şi vocaţională. Expertul a accentuat importanţa conştientizării conexiunilor dintre
cunoştinţele dobândite în şcoală şi abilităţile pentru viaţa reală. Au fost prezentate obiectivele procesului
de consiliere în general, cu referire la promovarea sănătăţii şi a stării de bine, la dezvoltarea personală şi
la prevenţia dispoziţiilor afective negative, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale etc. S-a
trecut mai apoi la detalii despre consilierea în carieră şi s-a vorbit despre autocunoaştere, dezvoltare
vocaţională şi planificarea carierei. Experta a făcut, de asemenea, o prezentare a Metodologiei activităţii
de consiliere pentru carieră.
Din partea Partenerului, SC VEGRA Info SRL, a intervenit domnul Constantin Manea, care a
făcut o scurtă prezentare a companiei pe care o reprezintă, precum şi a rolului asumat de aceasta în cadrul
proiectului. Prin parteneriatul cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, această companie dorește
să faciliteze evoluția tinerilor de la statutul de student la cel de angajat, îndrumându-i astfel în procesul de
tranziție de la şcoală la viața activă. Instructorii şi tutorii Partenerului vor fi implicaţi în activităţi cu
studenţii pe două paliere: este vorba în primul rând de asigurarea unei formări ce vizează dobândirea unor
cunoştinţe avansate de utilizare a programului de proiectare 3D SolidWorks, iar în al doilea rând de
modelarea reperelor tehnologice.
Atmosfera în care au avut loc prezentările şi dezbaterile a fost una deschisă şi destinsă, studenţii
au fost invitaţi să intervină în timpul prezentărilor pentru a-şi exprima punctul de vedere, eventuale
nelămuriri, precum şi aşteptările pe care le au ca urmare a implicării în activităţile proiectului. Discuţiile
au continuat, în aceeaşi atmosferă relaxată şi entuziastă, în timpul prânzului, care a marcat închiderea
activităţilor din cadrul Conferinţei de lansare a proiectului.
Expert comunicare Mirela-Sanda SĂLVAN
Consiliere pentru carieră,
practică pentru succes!

POSDRU/161/2.1/G/136010

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

