
 

Invitație 
 

 

Universitatea Politehnica Timișoara împreună cu partenerul său, Consorţiul Regional pentru 

Învăţământ şi Ocupare Vest – CRIO Vest, au plăcerea de a vă invita la conferința de lansare a 

proiectului Orientarea programelor de studii pe realitatea economică regională, validarea acestora 

de către actorii economici şi dinamizarea relaţiei în tripleta universitate-student-companii, pentru 

un învăţământ superior performant – OVDIP, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, 2007-2013. 

 

Pe perioada proiectului, cuprinsă între iunie 2014 şi octombrie 2015, partenerii și-au propus: 

 Realizarea unei reţele funcţionale, prin modele de parteneriat viabile, care să cuprindă 

Universitatea Politehnica Timişoara şi agenţii economici; 

 Revizuirea şi actualizarea, împreună cu actorii economici, a 6 programe de studii din 

domenii care acoperă un spectru larg (electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia 

informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electrică, mecatronică şi robotică şi autovehicule 

rutiere) şi care să fie mai bine corelate cu necesităţile pieţei muncii din regiunea de vest a 

României; 

 Pilotarea unor modalități alternative de învățare, ce vizează dezvoltarea unor competențe 

transocupaționale prin module scurte, livrate studenţilor de către experți din mediul economic 

(module potenţial transferabile în curricula universitară); 

 Organizarea de evenimente-întâlniri menite să încurajeze dialogul cu  foști absolvenți ai 

universității, astăzi modele de carieră profesională; 

 Organizarea de evenimente de promovare, cu participare interregională, prin care să se încurajeze 

alegerea informată de către absolvenţii de liceu a unui traseu universitar tehnic reprezentativ 

pentru economia competitivă regională. 

 

Evenimentul va avea loc joi, 26 iunie 2014, in Sala Mică a Senatului, clădirea Rectoratului UPT, et. 

1, începând cu orele 12:00 și se va desfășura sub forma unei mese rotunde, în cadrul căreia am 

rezervat un spaţiu reprezentanţilor din mediul economic pentru a-şi exprima interesul/acordul față de 

obiectivele proiectului, în vederea găsirii unor soluţii de adaptare rapidă şi eficientă la nevoile pieței 

muncii. 

 

În acest context sunt așteptate să participe toate companiile care sunt interesate de un dialog sincer, 

deschis și constructiv și care doresc să contribuie la dezvoltarea unei rețele funcționale și a unor 

parteneriate sustenabile.   

 

Cu deosebită considerație, 

Echipa OVDIP 


