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Comunicat de presă 
 
INFOTECH – Dă o șansă carierei tale! organizat la Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca! 
 

În perioada 11 noiembrie – 29 noiembrie 2013, se va desfășura proiectul ”INFOTECH- 
Dă o șansă carierei tale”, organizat de OSUT (Organizația Studenților din Universitatea 
Tehnică), în colaborare cu Univesitatea Tehnică din Cluj - Napoca. 
  Proiectul este structurat pe cele patru profile – electronic, mecanic, construcții și 
instalații și reunește mari companii de profil din România alături de universitate și 
studenți .   

Proiectul își  propune ,  prin activitățile desfășurate, să reducă pragul și eventualele 
bariere de comunicare dintre studenți și companii, să faciliteze integrarea studenților pe piața 
muncii dar și informarea lor cu privire la așteptările din partea angajatorilor. 
Vizitele la marile companii, vor aduce în atenția studenților ultimele tehnologii din domeniul 
tehnic. 

În cadrul evenimentului vor avea loc prezentări de companii din domeniul tehnic, 
sesiuni de comunicări știinţifice, training-uri și workshop-uri, oferte de locuri de muncă sau 
internship-uri  pentru studenți și absolvenți.  

Premisele care au stat la baza demarării acestui proiect sunt interesul dovedit de 
studenți în dezvoltarea unei cariere în domeniul în care s-au pregătit, nevoia exersării prin 
intermediul stagiilor de practică, cunoașterea cererii și așteptărilor angajatorilor precum și 
interesul companiilor de a recruta personal cu pregătire de specialitate din rândul studenților. 

În rândul companiilor care susțin acest proiectul se numără: Bosch, Celestica, Cemacon, 
CON-A, Comau, Emerson, Electrogrup, Edorom Metal, ISDC, Leoni, UAC Europe, Ytong.  

Proiectul demarează cu ElectroTech în perioada 11 noiembrie - 15 noiembrie 
2013(str.Baritiu 26-28), urmat de ConstructInfo, 18 noiembrie - 22 noiembrie (str.Baritiu 
nr.25 si str. Observatorului nr.72-74) iar InstalTec (b-dul 21 Decembrie 1989, nr 128-130) și 
MecanicTech (b-dul Muncii nr.103-105) se vor desfășura în aceeași perioada, respectiv 25 
noiembrie - 29 Noiembrie 2013. 

Detalii legate de programul proiectului se regăsesc pe http://infotech.osut.org/. 
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