Comuunicat de
d pressă
Data: 21 octombrie
o
2
2010
Facultateea de Ştiinţe Economice, Universitateaa din Oradea în calitate dee coordonatoor inter-region
nal, în parten
neriat
cu: Univeersitatea de Vest
V din Timişşoara – Facu
ultatea de Eco
onomie şi dee Administrarre a Afacerilo
or şi Universittatea
„Ştefan cel
c Mare” Suceava – Faacultatea de Ştiinţe Econ
nomice şi Administraţie
A
Publică, în cadrul proiecctului
„Practicaa studenţilor economişti. Parteneriat
P
in
nter-regional pe piaţa mun
ncii între univversităţi şi mediul
m
de afacceri",
proiect finnanţat prin FO
ONDUL SOCIAL EUROPEAN, „Investeeşte în oameni!”, Program
mul Operaţionaal Sectorial peentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 20077 – 2013; Axaa prioritară 2 „Corelarea
„
învvăţării pe tot pparcursul vieţiii cu piaţa muncii";
Domeniul major de inteervenţie 2.1 „T
Tranziţia de laa şcoală la viaaţa activă", Contract: POS
SDRU/90/2.1/S
S/64150, Valo
oare:
19.830.1998.00; Perioaada de impllementare: 01.10.2010
0
– 30.09. 20133, Beneficiarr: Universitaatea din Oraadea,
Facultateea de Stiinte Economice,
E
M
Manager
de proiect
p
- Proff.univ.dr. Ancca DODESCU
U, anunţă:
laansarea proieectului

„Practicaa studenţillor econom
mişti.
Paarteneriat inter-regio
onal pe piaaţa muncii între univversităţi şi m
mediul de afaceri"
Obiectivul general al proiectului
p
esste dezvoltarea aptitudinnilor de munccă ale studeenţilor econom
mişti în periooada
stagiilor de pregătire practică şi inteernship, realizzate în cadruul unui parteeneriat inter-rregional pe piaţa
p
muncii între
universităţi şi mediul de afaceri, în veederea îmbunătăţirii inserrţiei economiiştilor pe piaţţa muncii.
Grupurile ţintă
ţ
ale proiectului suntt:
Gru
up ţintă I - 162 tutori de practică forrmaţi în vederea sprijinirii tranziţieii de la şcoallă la viaţa acctivă
(544 tutori / an x 3 parteneri);
Gru
up ţintă II - 1620
1
studen
nţi din ciclul I – studii universitare de
d licenţă (1180 studenţi x 3 partenerri x 3
ani de implementare a proieectului);
Gru
up ţintă III - 810
8 studenţţi masteranzzi (90 studenţţi x 3 parteneeri x 3 ani de implementarre a proiectului);
Metodolog
gia de impleementare a proiectului este simetriccă în cei trei ani şi în ceele trei univeersităţi partennere,
ceea ce peermite generaarea unui moodel uşor repplicabil şi adaaptabil pentrru viitor. Astffel, primele 6 luni ale fieccărui
an de impplementare a proiectului vor fi dediicate pregătirii stagiilor de pregătiree practică laa nivelul fieccărei
universităţi partenere prin: înfiinţarrea dispecerratului de prractică -PRA
ACTeam Cennter, identificcarea şi seleecţia
grupurilor ţintă,
ţ
facilitatăă de organizzarea şi desfăăşurarea Cam
mpaniei PRA
ACTeam subb forma unui târg de ofertte de
practică şi internship şi
ş de reînnoirea şi încheeierea de noi acorduri dee parteneriatt pentru staggiile de preggătire
practică; iddentificarea nevoilor
n
de innstruire practtică prin interrmediul Workkshop-ului PRACTeam, formarea
f
tutoorilor
şi pregătireea materialelor-suport peentru stagiilee de pregătiree practică - Manualul tuttorelui, Ghidul de practiccă al
studentuluii etc.; parcurgerea moduulului Consiliere şi orientare în carieeră de către studenţii seelectaţi, la finnalul
căruia se va
v face testarrea aptitudinaală). Ultimelee 6 luni ale fieecărui an de implementarre a proiectului vor fi dediicate
efectuării stagiilor
s
de pregătire
p
praactică, evaluăării şi premieerii studenţiloor în cadrul Galei PRAC
CTeam, respeectiv
pregătirii şii desfăşurăriii stagiilor de internship.
Pentru inforrmaţii suplimentare: www..practeam.ro
Contact: conntact@practeaam.ro
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