REZULTATELE PROIECTULUI
În perioada 03.01.2012- 31.12.2013, implementarea proiectului „Stagiile de pregătire
practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii " a decurs conform
planificării obţinându-se următoarele rezultate:
I PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATE, POTENŢIALI ANGAJATORI, AGENŢI
ECONOMICI ŞI ALTE INSTITUŢII ÎN VEDEREA COLABORĂRII PENTRU
DESFĂŞURAREA DE STAGII DE PRACTICĂ
- A fost realizată o bază de date cu partenerii şi s-au încheiat 52 de parteneriate
bilaterale pentru derularea de stagii de practică.
- A fost realizat în 20 aprilie 2012 un schimb de experienţă cu tema „Organizarea,
desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătăţirii convergenţei
dintre formarea universitară şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condiţiile unor
tehnologii avansate” la care au participat 40 persoane.
- A fost realizată o întâlnire între studenţii din grupul ţintă şi studenţi ai universităţii care
au participat deja la stagii de practică la agenţi economici din ţară şi din străinătate,
pentru un schimb de informaţii şi bune practici.
II REALIZAREA ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE A UNOR STAGII DE PREGĂTIRE
PRACTICĂ
- 300 de studenţi selectaţi;
- 300 de convenţii de practică;
- Au fost derulate 75 stagii de practică în ţară şi 6 stagii de practică în străinătate (Italia
şi Germania) la care au participat 300 de studenţi (230 studenţi în stagii de practică în
ţară şi 70 studenţi în practică în străinătate). Studenţii au realizat 300 de portofolii de
practică.
III FURNIZAREA DE SERVICII DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ
- Au fost consiliaţi 155 studenţi cu scopul de a identifica principalele probleme cu care
aceştia se confruntă.
- Studenţilor li s-a administrat un chestionar de monitorizare/evaluare a stagiului pe
baza căruia fost elaborat un „Ghid de orientare şi consiliere în carieră”.
IV CREAREA DE MATERIALE SUPORT
- Au fost realizate/actualizate 14 modele de caiete pentru specializările studenţilor din
grupul ţintă. S-au tipărit şi distribuit 300 de caiete de practică. Caietele conţineau un
chestionar de evaluare si monitorizare a stagiului de practică care a fost completat de
studenţi.
V ACORDAREA DE SUBVENŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ŞI PREMII
- Au fost acordate 300 de subvenţii

- Au fost acordate 17 premii pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe
parcursul stagiului.
- Au fost postate pe site-ul proiectului listele cu studenţii care au primit subvenţiile şi au
câştigat premiile.
VI CAMPANIE DE INFORMARE/CONŞTIENTIZARE PENTRU POPULARIZAREA
OPORTUNITĂŢILOR DE FACILITARE A TRANZIŢIEI DE LA STATUTUL DE
STUDENT LA ACELA DE ANGAJAT PRIN SPORUL DE COMPETENŢĂ INDIVIDUALĂ
OBŢINUT PRIN PARTICIPAREA LA STAGII PRACTICE PERFORMANTE.
A avut loc trei evenimente al campaniei de popularizare a oportunităţilor de facilitare a
tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă
individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante, în 18 August 2012 la
Horea, în 12-14-21 martie 2013 la Alba Iulia şi în 26 septembrie 2013 la
.
VI PROMOVAREA PROIECTULUI
• A fost actualizat continuu site-ul proiectului http://www.uabpracticastudenti.ro
• A fost realizată o activitate de lansare în 27 februarie 2012, la sediul Universităţii „1
Decembrie 1918” Alba Iulia în Sala Senatului, Palatul Apor, cu 67 de participanţi.
• Au fost realizate patru comunicate de presă
• Pentru promovarea proiectului s-au fost realizat:
- 500 de fluturaşi de promovare;
- 150 mape de promovare distribuite participanţilor la seminarii;
- 3 Bannere Rulabile.

