Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

RAPORT
Cu privire la SCHIMBUL EXPERIENŢĂ
„Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătăţirii
convergenţei dintre formarea universitară şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă în
condiţiile unor tehnologii avansate”
În data de 20 aprilie 2012, s-a desfăşurat la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, instituţie beneficiară a proiectului „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici - o
poartă de acces pe piaţa muncii” POSDRU/109/2.1/G/81578, un schimb de experienţă.
Evenimentul a avut loc în intervalul orar 16.30 -20.00, în Sala Senatului, Palatul Apor.
Conform listei de prezenţă ataşată acestui raport, la conferinţă au participat:
- echipa de implementare a proiectului;
- reprezentanţii partenerilor;
- reprezentaţi (angajaţi şi manageri) ai unor autorităţi publice locale;
- reprezentanţi ai unor agenţi economici;
- cadre didactice ale universităţii şi a altor universităţi;
- studenţi ai universităţii.
Agenda evenimentului a cuprins următoarele:
16:30 – 17:00
Înregistrarea participanţilor
17:00 – 17:15
Deschiderea schimbului de experienţă: Rolul şi
importanţa practicii de specialitate în pregătirea viitorilor
absolvenţi
17:15 – 18:00
Practica de specialitate în viziunea universităţilor:
intervenţii ale reprezentanţilor Universităţii Politehnice din
Bucureşti, Universităţii Tehnice din Cluj Napoca şi
Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
18:00 – 18:45
Practica de specialitate în viziunea angajatorilor:
Intervenţii
ale
reprezentanţilor
unor
organizaţii
reprezentative care colaborează cu Universitatea “1
Decembrie 1918” în organizarea practicii de specialitate
a studenţilor.
18:45 – 19:45
Discuţii libere referitoare la bune practici de organizare a
stagiilor de practică, inclusiv punctul de vedere al unor
studenţi care au parcurs astfel de stagii.
20:00 – 22:00
Cina
ÎN PREZENTĂRILE ŞI LUĂRILE DE CUVÂNT participanţii s-au referit la următoarele
aspecte:
• rolul şi importanţa practicii de specialitate în pregătirea viitorilor absolvenţi;
• efectul negativ al descurajării stagiilor de practică din planul de învăţământ în favoarea
disciplinelor fundamentale;
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competenţele diferite dorite de angajatori la primirea studenţilor în practică;
necesitatea îmbunătăţirii convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă;
rolul extrem de pozitiv al stagiilor din străinătate pentru creşterea relevanţei pregătirii
universitare a studenţilor în raport cu cerinţele pieţei muncii şi dezvoltarea aptitudinilor
socio-profesionale;
necesitatea furnizării către studenţi a unui program integrat de consiliere şi de practică
la agenţii economici” şi de valorificare a experienţei dobândite de cadrele didactice ale
Universităţii care au monitorizat stagiile de practică;
preocuparea şcolilor din învăţământul preuniversitar pentru dezvoltarea aptitudinilor de
muncă în condiţii de tehnologie avansată;
importanţa corelării stagiului de practică cu specializarea studenţilor;
comasarea practicii la nivelul ultimului an al studiilor de licenţă;
creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale
personale prin acordarea de subvenţii financiare individuale şi premii în funcţie de
rezultatele obţinute pe parcursul derulării stagiului de practică;
necesitatea ridicării nivelului motivaţiei şi cunoştinţelor studenţilor;
calitatea prestaţiei studenţilor care au efectuat practica corelată cu acordarea de
credite profesionale pentru asistentul social care a îndrumat practica studenţilor în
calitate de tutore;
modul practic de lucru cu studenţii în stagiile de practică derulate în proiectul
„Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin programe de
pregătire practică la agenţii economici” POSDRU/22/2.1/G/24926 implementat tot de
Universitatea „1 Decembrie 1918” şi valorificarea experienţei dobândite de cadrele
didactice ale Universităţii care au monitorizat stagiile de practică şi/sau au redactat
materiale de monitorizare a practicii;
micii angajatori vor studenţi din anii terminali care au deja unele deprinderi şi
competenţa care să permită să fie utilizaţi cu maxim de profit de agenţii economici;
o paralelă între modul în care se făcea practica studenţilor înainte şi după 1990 cu
avantajele şi dezavantajele fiecărui sistem;
importanţa stagiilor de practică pentru orientarea profesională a studenţilor şi pentru
formarea spiritului de echipă;
modul de derulare a proiectului „Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în
viaţa activă, prin programe de pregătire practică la agenţii economici”
POSDRU/22/2.1/G/24926 şi existenţa unor aspecte formale;
modul de derulare a proiectului POSDRU/22/2.1/G/13000 „Începe-ti cariera din
studenţie!” şi importanţa stimulării studenţilor prin acordarea de subvenţii şi premii.

ÎN DISCUŢIILE LIBERE referitoare la organizarea stagiilor de practică participanţii au
propus organizarea unui fel de „târg de practică” la care să participe Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, studenţii şi agenţii economici interesaţi pentru corelarea
obiectivelor specifice ale fiecăruia cu oferta concretă de stagii.
La finalul schimbului de experienţă dl. prof. univ. dr. ing. Ileană Ioan de la
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, managerul proiectului, a propus
concretizarea şi valorificarea acestei idei pentru stagiile de practică organizate în anul II
de implementare.
Participanţilor li s-au distribuit mape care conţineau agenda conferinţei, fluturaş promoţional,
prezentări proiect. Au fost realizate fotografii la faţa locului.

intocmit Ileana Ciresica
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