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BUNE PRACTICI DE COLABORARE - Facultatea de Mecanică din Craiova
MEDIUL ACADEMIC - MEDIUL ECONOMIC

ÎNTÂLNIRI PROFESIONALE SEMESTRIALE
CINE ?

FIRMA INVITATĂ - Kautex Craiova

CÂND?

MIERCURI 10 NOIEMBRIE 2021, ORELE 17:00 – 18:30

Coordonatele intânirii
Zoom meeting.
Topic: Kautex Zoom Meeting
Time: Nov 10, 2021 04:30 PM Athens
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81053769981?pwd=U0NiYWlTakVnK0lLSEc5TXdTdFU2QT09
Meeting ID: 810 5376 9981
Passcode: 812099
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcWf0xEIC5

Fondată încă din 1935, Kautex este astăzi un furnizor de top 100 pentru industria automotive mondială, producând
componente dedicate. Are activități derulate în 14 țări prin cele 32 de fabrici. Pe plan local, Kautex se află în cadrul
platformei Ford Craiova de peste un deceniu, producând rezervoare de combustibil și canistre de carbon pentru
trei mari constructori de autovehicule rutiere: Ford, Fiat și BMW.
Încă de la începutul prezenței în Craiova, compania a dezvoltat colaborare fructuoasă cu Facultatea de Mecanică,
pe trei paliere:
- practică în domeniu și de specialitate pentru studenții de la programele de licență;
- programe internship;
- anagajări ale absolvenților facultății.
Despre noi, Facultatea de Mecanică din Craiova, în relația cu mediul socio-economic
▪ pe termen lung, dezideratul principal, la nivel de misiune asumată, vizează consolidarea noastră la nivel
național și internațional prin sporirea contribuției la dezvoltarea profesional-științifică, economică și socio-culturală;
▪ procesul educaţional este în continuă dezvoltare, elementul primordial fiind educația (învățarea) centrată pe
student, de altfel, obiectivul principal al oricărei entități de învățământ superior. Facultatea noastră beneficiază de
dotări care asigură mediul favorabil dezvoltării personale și profesionale a studenţilor (laboratoare, amfiteatre,
biblioteci, campus, centru de consiliere profesională etc), beneficiind de un corp profesoral remarcabil. Asigurarea
unor condiţii optime din punct de vedere al resursei umane și materiale constituie o prioritate permanentă, în
strânsă legătură cu consolidarea internationalizării, dar si cu dezvoltarea parteneriatului cu mediul socio-economic;
▪ urmărim ca alături de facultate să fie agenți economici/companii de marcă cu care să dezvoltăm, în parteneriat,
activități Cercetare-Dezvoltare-Inovare, laboratoare şi platforme de cercetare performante, programe de
internship, toate în beneficiul studenţilor;
▪ asigurăm un traseu universitar complet (licență – masterat – doctorat) pentru domeniile și programele de studii,
cu accent primordial pentru cele care au un caracter strategic atât pentru evoluția facultății, și implicit reprezintă
un răspuns pentru solicitările și provocările socio-economice regionale și naționale.
▪ calibrăm programele de studii prin implicarea atât a reprezentanților comunității academice a facultății cât și ai
mediului socio-economic, coroborat cu promovarea unor disciplinelor de specialitate (capabile să răspundă
solicitărilor de formare pentru programe diferite de studii de licență din același domeniu, sau domenii din ramura
de știință);

