COLABORĂRI CU COMPANII ŞI AGENŢI ECONOMICI
În ceea ce priveşte acordurile de cooperare cu companii şi agenţi economici din
străinătate, facultatea noastră îşi propune continuarea şi consolidarea colaborărilor
existente precum şi iniţierea de colaborări noi, pentru a permite atât derularea unor
programe de studiu la nivel postuniversitar şi/sau de specializare-perfecţionare, cât şi
sprijin în dotarea unor laboratoare cu aparatură, echipamente, documentaţii şi literatură
de specialitate, finanţarea/co-finanţarea stagiilor de practică a studenţilor în cadrul
companiilor, respectiv cofinanţarea unor proiecte de cercetare, proiectare şi transfer
tehnologic pe teme de interes ale companiilor finanţatoare.
Posibilitatea derulării unor astfel de proiecte, care au fost deja iniţiate, este
oferită şi de cooperările avute în ţări ca Franţa, Austria, Belgia, cu ocazia stagiilor de
formare profesională a studenţilor în companii din mediul economic comunitar,
precum şi a mobilităţilor derulate recent prin programele sectoriale ILLP- Erasmus şi
Leonardo da Vinci. Aceste acţiuni au demonstrat că stagiile în străinătate reprezintă o
oportunitate excelentă pentru dezvoltarea aptitudinilor necesare integrării profesionale
şi formării competenţelor favorabile ocupării unor funcţii de răspundere în context
internaţional.
Programul de cooperare universitate-întreprinderi, a cărui implementare a demarat în
anul 2005, este continuat, în vederea asigurării cadrului de colaborare cu agenţi
economici din ţară dar şi din străinătate şi a asigurării unor locuri de stagii de formare
prin practică tehnologică în domeniile de studiu ale studenţilor noştri. La conceperea şi
implementarea acestui program, precum şi stabilirea unor opţiuni avantajoase privind
derularea activităţilor, o contribuţie semnificativă a fost adusă de cadre didactice de la
Universitatea Blaise Pascal din Clermont-Ferrand, Franţa, în colaborare cu cadre
tehnice şi specialişti de la companii reprezentative din această zonă, ce au experienţă
deosebită în organizarea şi menţinerea unor astfel de colaborări. Intenţionăm să
consolidăm şi să extindem aceste relaţii de cooperare şi spre alte firme şi companii din
spaţiul european, cu care se are în vedere încheierea de acorduri în cadrul LLP
Erasmus Programme pentru a oferi studenţilor noştri posibilitatea unor stagii de
pregătire practică şi în unităţi economice europene de prestigiu.

