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Proiect finanțat prin competiție de proiecte de către Consiliul Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, Fondul de Dezvoltare Instituțională. 

Buget aprobat pentru proiect : 105000 lei 

Scopul proiectului: Prin conceptele dezvoltate și prin metodele implementate, proiectul va 

contribui la realizarea obiectivelor specifice ce presupun dezvoltarea infrastructurii și a cadrului 

organizatoric instituțional pentru conștientizarea importanței trasabilității spre studiile superioare 

tehnice, cu scopul reducerii abandonului și al creșterii nivelului de incluziune socială în 

societățile de profil. 

Obiectivele proiectului: Obiectivul general constă în facilitarea şi consolidarea ȋnțelegerii 

importanţei invatamantului tehnic/profesiei de inginer, in mentinerea si dezvoltarea unei 

economii sustenabile, în vederea conștientizării elevilor și studenților, în special a celor din 

medii defavorizate. 

 Creșterea vizibilității specializărilor inginerești la nivelul liceelor din zonele defavorizate 

și pe piața muncii cu ajutorul tuturor mijloacelor de informare moderne și organizarea de 

activități de consiliere profesională, cu scopul de a îndruma elevii către învățământul 

superior tehnic.  

 Organizarea de campanii de conștientizare în licee, pentru trasabilitate în carieră și 

identificarea potențialilor candidați, în special a celor din medii defavorizate, cu scopul 

creșterii accesului la învățământul superior și a nivelului de incluziune socială. 

 Elaborarea unui plan de acordare de sprijin studenților, în special a celor proveniți din 

medii defavorizate, în vederea reducerii/eradicării abandonului de la specializările de 

inginerie. 

 Facilitarea interacțiunii dintre mediile preuniversitar și universitar cu reprezentanții 

mediului socio-economic, ȋn vederea conștientizării de către tineri a importanței 

procesului de producție și a necesității promovării programelor de internship si 

voluntariat. 

Activități desfășurate:  

 Igienizarea unui spațiu, destinat derulării activităților proiectului și modernizare. 



 Pe toată perioada derulării proiectului, au fost întâlniri stabilite între licee și universitate 

și s-au făcut demersuri între universitate și angajatori pentru ca stagiile de practică ale 

studenților să fie realizate atât în companii de tradiție, cât și în unele noi. 

 Organizarea unor acțiuni într-un centru special destinat pentru activități formale și 

informale la sediul universității, pentru studenți: Aceste acțiuni au inclus implicarea 

tutorilor de an (membri in echipa de implementare a proiectului) care au stabilit ședințe, 

în care s-au discutat probleme de ordin social, profesional sau personal. S-au stabilit teme 

pentru dezbaterile viitoare. A fost elaborat un chestionar care a cuprins 25 de intrebări. 

Au răspuns solicitării completării un număr de 250 de studenți din toți anii de studiu, de 

la facultățile cu profil ingineresc. Așa cum a fost prevăzut, s-a venit în sprijinul 

studenților oferind acces mai larg la utilizarea de: ghiozdane, 124 calculatoare 

științifice,8 multifuncționale,3 laptopuri, 3 videoproiectoare, 2 ecrane de proiecție, două 

licențe zoom, aparate de laminat și de îndosariat, consumabile (cartușe, tonnere, hartie 

xerox, pixuri), toate necesare pentru buna desfășurare a activităților didactice. A fost   

încurajată participarea studenților la conferințe științifice și participanții au fost răsplătiți, 

în afara diplomelor oferite de comitetul științific, cu ghiozdane/rucsaci echipați cu stick și 

calculator științific (din cele achiziționate în acest proiect). Toți studenții sunt încurajați 

să se înscrie în asociații profesionale (în Societatea de Chimie din România, Filiala 

Prahova, în acest moment există mai mulți studenți înscriși decât membri cotizanți). 

Studenții sunt implicați în toate acțiunile găzduite de Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești. Studenții sunt motivați să participe la acțiuni de voluntariat, despre care vorbesc 

foarte puțin și fac foarte mult.  

 

Echipa proiectului 

Director proiect – Șef lucrări dr.ing. Popa Maria 

1 student  

Responsabili implementare – 7 cadre didactice 

1 responsabil tehnic, 1 responsabil resurse umane, 1 responsabil financiar, 1 responsabil 

achiziții 


