
  

 

Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  
Titlul proiectului: ”Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii 
(SIPAC)”  
Contract POCU/626/6/13/131603 

 

Ești student la UAB și vrei să ai o carieră de succes într-o 
specializare inteligentă? 

Participă  la proiectul: 

Stagii integrate de practică și consiliere profesională 
pentru absolvenți competitivi pe piața muncii - SIPAC 

Pentru a beneficia de: 

• platformă interactivă cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă  
• catalog online cu angajatori 
• bursă de joburi  
• dezvoltare a unui plan de carieră 
• training și evaluare a capacității decizionale 
• orientare motivațională 
• sprijin în tranziția de la școală la viața activă 
• cursuri de formare și certificare în tehnologii și aplicații Web 2.0 
• stagii de practică în companii de succes din România  
• stagii de practică în companii de succes din Germania 

• stagii de practică într-un Smart Lab automatizat si complet robotizat pe flux de fabricatie 
• premii  

 

și... pentru a dobândi: 

 o calificare într-un domeniu de specializare inteligentă 
 competențe antreprenoriale prin intreprindere simulată   
 un loc de muncă într-o companie competitivă 

 

Ești interesat? 

Completează Intenția de participare în proiectul SIPAC! 

Mai multe informații la sipac@uab.ro 

mailto:sipac@uab.ro


  

 

 

Proiect confinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Titlul proiectului:”Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii 
(SIPAC)”  
Contract POCU/626/6/13/131603 
Codul SMIS : 131603 
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 

 

Intenție de participare  
în proiectul SIPAC Cod SMIS 131603 

 

Subsemnatul/a, _______________________________________________, am luat la 
cunoștință cu interes de oportunitățile pe care le oferă proiectul ”Stagii integrate de practică 
și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii (SIPAC)” – Cod 
SMIS 131603, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014 -2020, implementat de Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  în 
parteneriat cu ROGEPA SRL, BUSINESS SAGA SRL și IPEC SA. 

Sunt student în cadrul Universității”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  

Facultatea _________________________________________________________________,  

Specializarea _______________________________________________________________,   

Anul ______________________________________________________________________. 

Îmi exprim dorința de a participa ca membru în grupul țintă, la activitățile proiectului care  vizează 
dezvoltarea de competențe și abilități practice ce vin în sprijinul tranziției mele de la școală la 
viața activă prin participarea la stagiile de pregătire practică și la activitățile de orientare, 
consiliere și dezvoltare personală. 

 

Semnătura       Data   
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