
Pe lângă activitățile de practică ce se vor 
desfășura la partenerii noștri de practică 
sub îndrumarea tutorilor de practică, o  
activitate importantă, menită să adauge 
valoare proiectului nostru, este activitatea 
de consiliere a studenților. 
Această activitate are câteva obiective clar 
definite: 
 Stabiliriea/planificarea/gestionarea unui 

traseu profesional/ educațional;  
 Creșterea angajabilității în domeniile de 

studiu absolvite prin identificarea eficientă 
a locurilor de muncă vacante în domeniul 
de interes; identificarea angajatorilor; 
pregătirea pentru participarea la interviuri 

de angajare;  
 Facilitarea relației dintre studenți și 
piața muncii,  
 Reducerea abandonului școlar la 

nivel universitar cauzat de motive profe-
sionale sau de orientare în carieră, precum 
și de motive personale sau de adaptare la 
mediul universitar; 

Activitatea de consiliere se va desfășura pe 
tot parcursul proiectului sub îndrumarea: 
 Lect. Dr. Oana GHIMBULUȚ-psiholog 
 Lect. Dr. Sebastian VAIDA-psiholog 
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COMPETENT- proiect pentru oameni competenți! 



Facultăți implicate:  

 Facultatea de Chimie și Inginerie 
Chimică 

 Facultatea de Biologie și Geologie 
 Facultatea de Fizică  
 

Partener:  SC Extracte Naturale NATEX SRL 

 

Grup țintă: 

Studenți care beneficiaza de sprijin 
pentru tranziția de la școală la viața activă 
– 250 studenți 
Studenți din mediul rural - 25 studenți 

Indicatori: 

Studenți care dobândesc o calificare la 
încetarea calității de participant (termină 
studiile licență/master) – 180 studenți 
Din mediul rural - 18 studenți 
Studenți care îsi găsesc un loc de muncă, 
la încetarea calității de participant – 110 
studenți 
Din mediul rural - 11 studenți 
Studenți care urmează studii/cursuri de 
formare la încetarea calității de partici-
pant - 23 studenți 

  Din mediul rural - 3 studenți  

Activități pentru studenți: Informații generale: 

 Participarea la evenimente de 
prezentare a agenților economici, 
organizate la sediile facultăților 
implicate în proiect; 

 Participarea la stagii de practică 
organizate la agenți economici,  
decontate din proiect 

 Participarea la competiții profesionale și 
acordarea unui număr de 150 de premii, 
a câte 1000 lei fiecare,  

 Acordarea unui număr de 100 de burse 
de practică în cuantum de 800 lei  
fiecare, studenților care aparțin 
grupurilor vulnerabile  

 Participarea la întâlniri individuale de 
consiliere și orientare profesională axate 
pe dobandirea de competențe care 
răspund necesităților pieței muncii, în 
vederea creșterii angajabilității 

Informații suplimentare: 

    Pentru fiecare dintre cele trei facultăți 
implicate există câte un expert de prac-
tică, cadru didactic,  respectiv un secre-
tar, care vor fi în legătură permanentă 
cu studenții. Aceștia sunt: 

Facultatea de Chimie și Inginerie 
Chimică 

 Conf. dr. MAJDIK Cornelia,  
 Gabriela SIMON-secretar 
 
Facultatea de Biologie și Geologie 
 Conf. dr. Nicolae HAR,  
 Carmen BOCHIȘ-secretar 
 
Facultatea de Fizică  
 Conf. dr. JARAI  Ferenc,  
 MATHE Eniko-secretar 
 
 Toate informațiile se vor găsi în 
pagina web a proiectului, la adresa: 
www.competentCFB.granturi.ubbcluj.ro 
 Pagina facebook a proiectului va 
oferi de asemenea informații privind 
desfășurarea activităților. 

Sunteți călduros 

invitați să vă alăturați 
echipei noastre pentru 

a lucra împreună: 


