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CONFERINŢA DE LANSARE
a proiectului

“STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ LA AGENŢII ECONOMICI
– O POARTĂ DE ACCES PE PIAŢA MUNCII“
Va avea loc în 27 februarie a.c., începând cu ora 10,00, în Sala Senatului Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Beneficiar proiect: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Parteneri proiect:
INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione (Torino, Italia),
Stichting International Excellence Reserve – I.E.R (Eindhoven)
De Lorenzo Spa (Milano, Italia)
Valoare totală: 2,060,472 lei din care 1,853,274 lei asistenţă financiară
nerambursabilă
Perioada de implementare: 03.01.2012 – 02.01.2014
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 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.
• Dezvoltarea parteneriatului existent între Universitate, potenţiali angajatori, agenţi
economici şi alte instituţii în vederea colaborării pentru desfăşurarea de stagii de practică
pentru studenţii de la specializările Universităţii şi angajarea ulterioară a acestora la firme
importante din domeniul lor de specialitate.
• Realizarea în ţară şi în străinătate a unor stagii de pregătire practică pentru formarea de
competenţe practice adaptate cerinţelor angajatorilor pentru 300 studenţi (155 de studenţi
în primul an şi 145 în anul al doilea de implementare), dintre care, 70 de studenţi vor
efectua stagiile de practică în străinătate.
• Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare şi
consiliere profesională.
• Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă învăţării prin
crearea de materiale suport actualizate şi particularizate în funcţie de agentul economic la
care se desfăşoară stagiul de practică.
• 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.

• Realizarea unei Campanii 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.
REZULTATE ANTICIPATE
• Prin proiect se va realiza o bază de date cu partenerii şi se vor încheia 30 parteneriate
bilaterale universitate-agent economic.
• Se va desfăşura 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
“.
• 300 convenţii de practică vor fi încheiate conform reglementărilor în vigoare.
• 230 de studenţi vor participa la stagii de practică desfăşurate în ţară
• 70 de studenţi vor participa la stagii de practică desfăşurate în străinătate.
• În cadrul proiectului 300 de studenţi din grupul ţintă vor beneficia de consiliere şi
orientare profesională.
• Studenţilor li se vor acorda
subvenţii şi/sau premii conform unei metodologii de
acordare a subvenţiilor/premiilor realizată de echipa de implementare.
• 9 modele caiete de practică aferente specializărilor.
• 1 ghid al studentului.
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. ILEANĂ IOAN

