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Anunţ selectare experţi pe termen scurt
În cadrul proiectului „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de
acces pe piaţa muncii” se organizează selecţia a 5 experţi (e) pe termen scurt:
Supervizor stagii practică proiect şi realizator materiale suport pentru specializarea/
specializările:
- Administrarea afacerilor si Marketing
- Informatica si Electronică
- Asistenţă socială şi Sociologie
- Ingineria mediului
- Măsurători terestre si Cadastru.
Durata contractului: 2 luni
Perioada de disponibilitate pentru această activitate este începând cu 25.04.2012 până la
data de 20.09.2012
TERMENI DE REFERINŢĂ
1. Descrierea proiectului:
Proiectului urmăreşte îmbunătăţirea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa
activă, prin furnizarea către studenţi a unui program integrat de consiliere şi de practică la
agenţii economici, în scopul dezvoltării aptitudinilor de muncă în condiţii de tehnologie
avansată şi creşterii gradului de integrare şi menţinere pe piaţa muncii.
Programul va realiza formarea de competenţe practice adaptate cerinţelor angajatorilor şi
consiliere privind orientarea în carieră pentru 300 studenţi (155 de studenţi în primul an şi
145 în anul al doilea de implementare), dintre care, 50 de studenţi vor efectua stagiile de
practică în străinătate.
Dezvoltarea parteneriatelor cu potenţiali angajatori, agenţi economici, companii din
străinătate şi alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale se va concretiza prin
încheierea unui număr de 30 de parteneriate de practică.
2. Obiectivul recrutării expertului:
Expertul va fi responsabil pentru crearea de materiale suport pentru monitorizarea stagiilor
de pregătire practică a studenţilor precum şi pentru activităţile de monitorizarea continuă a
desfăşurării stagiului de practică în proiectul „Stagiile de pregătire practică la agenţii
economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”, pentru specializarea/ specializările:
Economia comerţului turismului si servicii/ Administrarea afacerilor si Marketing/
Informatica si Electronica/ Asistenţă sociala si Sociologie/ Ingineria mediului/ Măsurători
terestre si Cadastru.

3. Etapele activităţii expertului:
•

Redactează materialele suport pentru monitorizarea stagiilor de pregătire practică.

•

Participă la formularea criteriilor de selecţie a studenţilor, a criteriilor de distribuire a
studenţilor la locurile de practică şi a criteriilor pentru acordarea premiilor.

•

Contactează studenţii de la specializarea selectaţi, le distribuie caietele de practică
şi documentele necesare deplasării şi cazării.

•

Efectuează deplasări la locul de desfăşurare a practicii şi verifică activitatea
studenţilor şi modul în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile de muncă.

•

Verifică îndrumarea profesională acordată de tutorii din întreprinderi şi condiţiile de
protecţie a muncii care li se asigură studenţilor.

•

Transmite periodic informaţiile privind modul de desfăşurare a stagiilor de practică
responsabilului cu organizarea desfăşurării stagiilor practice şi managerului de
proiect.
4. Criterii de selecţie:

Contractul va fi semnat cu aplicantul, cadru didactic care va prezenta cea mai bună
valorificare a resurselor puse la dispoziţie, luând în considerare următoarele criterii:
•

cadru didactic universitar al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

•

experienţă didactică;

•

experienţă în domeniul coordonării stagiilor de practică.

Experţii selectaţi vor semna următoarele declaraţii:
1. Declaraţie de Disponibilitate pentru perioada menţionată
2. Declaraţia privind evitarea conflictului de interese în exercitarea activităţilor
3. Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor personale
CV-urile în format Europass însoţite de scrisoarea de intenţie trebuie transmise în limba
română până în 25.04.2012 la secretariatul proiectului.
Selecţia se va realiza în data de 26 aprilie 2012 începând cu ora 13.00 la sediul
Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Sala AP2.
CV-urile pot fi transmise:
¾ e-mail la adresa: simonastefan_dmc@yahoo.com cu specificarea „expert pe
termen scurt supervizor...(se specifică denumirea specializării)”
¾ sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat în strada Str. Bethlen G., Nr 5,
Alba Iulia, Jud. Alba
¾ sau prin poştă la aceeaşi adresă.
Persoană de contact: Simona Pârvu
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