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București, 6 Octombrie 2022 

Comunicat de presă 

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de beneficiar, va organiza 
vineri, 7 octombrie 2022, Conferința de închidere a proiectului: 

„Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a 
abilităților practice în inginerie - MAXIMUS”, cod MySMIS 133168, cofinanțat din 
Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-
2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe. 

Astfel, vă invităm la conferința de închidere a proiectului, care se va desfășura 
vineri, 7 octombrie, începând cu ora 09:30, în Sala 2.3 - Biblioteca Centrală UPB. 

Proiectul a urmărit facilitarea inserției pe piața muncii a unui număr de minimum 325 
de studenți din învățământul tehnic superior, prin dezvoltarea/consolidarea de 
parteneriate de colaborare cu sectorul privat și prin efectuarea de stagii de practică la 
partenerii industriali. 

În cadrul proiectului unul dintre obiective a fost dezvoltarea competențelor transversale 
pentru studenții implicați în grupul țintă, integrarea acestora în programe de formare 
antreprenorială certificate și participarea pe posturi cheie în cadrul unor întreprinderi 
simulate, la care se adaugă serviciile de consiliere și orientare în carieră. 

În perioada de implementare (09.10.2020 - 08.10.2022) a proiectului cu titlul 
„Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de) dezvoltare a abilităților 
practice în inginerie - MAXIMUS”, cod MySMIS 133168 au fost atinse o serie de rezultate, 
dintre care reamintim: 

 103 parteneriate existente consolidate/dezvoltate cu reprezentații mediului 
economic, parteneriate ce urmăresc efectuarea de stagii de practică; 

 204 parteneriate nou create între UPB și reprezentanți ai mediului economic în 
vederea efectuării stagiului de practică; 

 13 parteneriate încheiate între UPB și parteneri de practică ce vor oferi 
posibilitatea studenților de a participa la un stagiu de practică în state membre ale 
Uniunii Europene; 

 44 întâlniri organizate între studenți și reprezentanți ai agenților economici; 
 160 premii acordate studenților din grupul țintă ca urmare a evaluării acestora în 

cadrul colocviului de practică; 
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 302 studenți participanți la formarea de competențe antreprenoriale prin 
întreprindere simulată – reprezintă grupul țintă al proiectului care beneficiază de 
un program în vederea dezvoltării de competente transversale necesare facilitării 
tranziției la piața forțelor de muncă; 

 294 studenți certificați ca urmare a absolvirii cursului acreditat de Competențe 
antreprenoriale; 

 200 premii acordate studenților din grupul țintă ca urmare a participării acestora la 
concursul  de planuri de faceri - întreprinderi simulate; 

 281 studenți participanți la serviciile de consiliere și orientare profesională; 
 31 workshop-uri/ateliere de lucru cu participarea studenților și a cadrelor didactice 

din UPB precum și a reprezentanților din mediul economic (entități private și din 
sectorul public CDI). 

 
 
Persoană de contact  
Manager Proiect – Prof. Dr. Ing. Ec. Cristian DOICIN 
Email: maximus@upb.ro 
 

Vă mulțumim și vă asigurăm de toată considerația noastră. 

 

Manager proiect, 
 

Prof. Dr. Ing. Ec. Cristian DOICIN 
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