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Studenţii, despre activităţile din proiect

Studenţii înscrişi în grupul ţintă al proiectului „Consiliere pentru carieră, practică
pentru succes!” au participat la multiple activităţi prevăzute în cadrul acestuia. Am încercat să
aflăm, prin intermediul unui chestionar, care sunt impresiile lor despre ceea ce s-a întâmplat până
în prezent.
Fiecare student din grupul ţintă participă la o sesiune de consiliere de grup şi la o şedinţă
de consiliere individuală. În marea lor majoritate, studenţii care au răspuns întrebărilor din
chestionar consideră că activităţile de consiliere în care au fost implicaţi le vor fi utile în
integrarea profesională ulterioară şi în construirea unei cariere de succes. Iată câteva dintre
părerile lor pe această temă:
„Consider că activităţile de consiliere m-au ajutat în a mă cunoaşte mai bine şi m-au făcut
să îmi dau seama cu ce domeniu profesional sunt compatibil.” (Bogdan Năstase)
„Aceste activităţi m-au ajutat să am o mai bună cunoaştere de sine.” (Claudiu Homocea)
„Consider că activitatea de consiliere m-a ajutat în definirea priorităţilor şi valorilor
profesionale şi personale; am înţeles, de asemenea, care sunt punctele mele forte şi cum văd eu
viaţa în momentul de faţă.” (Alina Gheorghe)
„Activităţile de consiliere m-au ajutat să mă cunosc mai bine şi să am mai multă
încredere în calităţile pe care le am.” (Alisa Paraschiv)
„După părerea mea, activităţile de consiliere ne vor ajuta să ne integrăm mai uşor într-un
colectiv, să comunicăm mai bine şi să acumulăm cunoştinţe.” (Florina Grigore)
„Din punctul meu de vedere, activităţile de consiliere sunt bune, deoarece aflăm lucruri
noi şi învăţăm cum să ne comportăm în viaţă.” (Ionela Radu)
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„Consider că activităţile de consiliere au un impact destul de bun asupra noastră,
deoarece acumulăm cunoştinţe noi privind solicitările angajatorilor şi ne ajută să ne cunoaştem
mai bine.” (Iulian Pintrigal)
„Activităţile de consiliere ne ajută la cunoaşterea de sine şi să ne orientăm mai bine spre
un anumit domeniu de lucru.” (Lavinia Rădoi)
Dincolo de serviciile de consiliere şi orientare profesională, studenţii beneficiază şi de
stagii de practică, pe care le aşteaptă cu interes şi cărora le asociază speranţe dintre cele mai
diverse. Aceste stagii favorizează, în cazul majorităţii, un prim contact efectiv cu universul
profesional. In cadrul proiectului sunt prevăzute 360 de ore de practică: 120 de ore sunt rezervate
stagiului de proiectare CAD asigurat de SC Vegra Info SRL, partener în cadrul proiectului, iar
alte 240 de ore corespund părţii a doua a stagiului, pe care fiecare student o va derula la o
companie industrială.
Studenţii care au răspuns chestionarului au asociat stagiilor de practică aşteptări multiple,
care pot fi cel mai adesea rezumate la dorinţa de a putea pune în practică cunoştinţele teoretice
dobândite în cadrul formării academice şi la speranţa într-o carieră de succes în domeniul
ingineriei:
„Aşteptarea mea principală este ca stagiul de practică să fie ca o primă experienţă
profesională.” (Andrei Jalea)
„O primă aşteptare este de a dobândi cunoştinţe tehnice şi experienţă profesională în
cadrul unei companii.” (Claudiu Homocea)
„Doresc să dobândesc experienţă, astfel încât să îmi fie mai uşor să găsesc un loc de
muncă în viitor.” (Răzvan Alin Zamfir)
„Aştept ca în timpul stagiului de practică să înţeleg chestiuni legate de mediul profesional
real, iar aceste cunoştinţe să mă ajute în atingerea unui grad de experienţă profesională care să
conteze la o primă angajare.” (George Manole)
„Doresc ca acest stagiu să îmi ofere ocazia să pun în practică baza teoretică pe care am
reuşit să o acumulez în facultate.” (Dorian Condrasov)
„Stagiul pe care îl urmăm ne poate ajuta să dobândim mai multe competenţe practice, dar
şi teoretice, şi cu siguranţă ne va folosi mult şi în momentul angajării.” (Lavinia Rădoi)
„Doresc să acumulez cât mai multe cunoştinţe care vor contribui la formarea mea pentru
o mai bună compatibilitate cu piaţa muncii în domeniu.” (Gabriela Neagu)
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Prin activităţile de consiliere profesională şi prin stagiile de practică pe care le asigură,
proiectul „Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” îşi propune să îi îndrume pe
studenţi în scopul unei poziţionări corecte pe piaţa muncii, crescându-le şansele de angajare şi de
integrare profesională. Obiectivele definite în cadrul proiectului reflectă nevoile semnalate de
piaţa muncii, în sensul că angajatorii se aşteaptă ca tinerii absolvenţi să posede nu doar o
diplomă care atestă deţinerea unor cunoştinţe teoretice, ci şi un set consistent de abilităţi practice.
Pe fondul crizei economice din ultimii ani şi al multiplelor schimbări survenite pe piaţa muncii şi
la nivel social, este adesea dificil pentru un tânăr absolvent să găsească un loc de muncă. Prin
obiectivele şi activităţile pe care le propune, proiectul „Consiliere pentru carieră, practică
pentru succes!” vizează facilitarea acestui drum, uneori anevoios, care duce spre integrarea
profesională şi spre succesul în carieră.

Expert comunicare
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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

