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FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 ”Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţaactivă”
Titlulproiectului: „CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR ŞI
ABSOLVENŢILOR PRIN CONSILIERE ŞI PLASAMENTE PRACTICE”
Contract POSDRU 160/2.1/S/133020

ANUNŢ
Informarea studenţilor UTBv privind oportunitatea de a efectua stagii de
practică în instituţii/întreprinderi din România
În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de
intervenţie 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Universitatea Transilvania din Braşov este partener în
proiectul:
„Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi
plasamente practice”
Proiectul își propune, pe de o parte, să promoveze în mod direct crearea de reţele şi parteneriate la nivel
naţional şi european iar, pe de altă parte, să asigure o consiliere în carieră adecvată studenţilor din grupul
ţintă în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor absolvenţi ai studiilor de licenţă.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în
scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de practică în
companii, inclusiv prin cooperare trans-națională.
În cadrul acestui proiect Universitatea Transilvania din Braşov va oferi posibilitatea unui număr de 40 de
studenţi să efectueze stagii de practică în companii din România (90 ore), în acord cu programul de studii pe
care îl urmează. Stagiile naţionale de practică vor avea loc în perioada noiembrie 2014-octombrie 2015 şi se
vor efectua sub îndrumarea unor tutori desemnaţi la nivelul întreprinderilor partenere.
Cei mai buni studenţi participanţi la activitatea de practică (aproximativ 1 student premiat/ 10 studenţi
participanţi) vor primi premii în valoare de 1000 lei fiecare.
Pentru informaţii suplimentare privind activităţile proiectului accesaţi pagina web:
http://consilieresipractica.rrv.ro/index.php.
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