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Stimate domnule Rector, 

- ne exprimam din nou intenția de a continua colaborarea cu Universitatea „Stefan Cel 
Mare" - Suceava şi să oferim pentru a 8-a oara consecutiv, posibilitatea studenților ce 
urmează cursurile Universităţii „Stefan Cel Mare" - Suceava de a efectua stagiul de 
practică la compania EGGER din Rădăuți.  
  
Programul nostru se adresează: 

         studenților din anul II, pentru programele de studiu cu durata 3 ani ( Facultatea de Științe 

Economice  şi Administrație Publică, Facultatea de Istorie şi Geografie şi Facultatea de Litere 

şi Științe ale Comunicării  )   

Pentru practica de anul acesta 2016 putem integra în cadrul departamentelor companiei 
noastre, un număr de 44 studenți, repartizați conform Anexei. 

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți pentru a efectua o prezentare în cadrul Universităţii 
în data de 25.05.2016 ora 13.00.  

De asemenea, vă rugăm să ne asigurați publicarea şi afișarea prezentării ce cuprinde 
condițiile de efectuare a stagiului de practică la EGGER, prezentare atasata, precum şi a 
locurilor disponibile de practica la Facultățile precizate în Anexa:  

Facultatea de Inginerie Electrică şi Știința Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie 
Mecanică Mecatronică şi Management, Facultatea de Inginerie Alimentară, 
Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Științe Economice şi Administrație Publică, 
Facultatea de Istorie şi Geografie şi  Facultatea de Litere şi Științe ale Comunicării. 

Prin crearea locurilor de practica la EGGER dorim sa sprijinim dezvoltarea aptitudinilor şi 
competentelor individuale ale studenților, prin implicarea directă a acestora în activitatea 
companiei noastre şi adaptarea mai eficientă la cerințele actuale ale pieții muncii. 

Vă mulțumesc încă o dată pentru interesul manifestat colaborării cu compania noastră 
şi vă asigur de întreaga noastră considerație şi sprijin în acțiunile viitoare.         

                                                                                                    

   Cu aleasă considerație, 
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