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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
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Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu profil
economic şi juridic
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ANUNT

Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură
Organizaţională, în parteneriat cu Universitatea "Spiru Haret", a implementat in perioada
06.05.2014-05.12.2015 proiectul "Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii
a studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic", cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
Obiectivul general al proiectului a vizat corelarea, consolidarea si aplicarea cunostintelor
acumulate de catre 500 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant, din domeniile
economic si juridic, din Craiova si Ramnicu Valcea, prin activitatea practica aferenta specializarii,
ca o prima etapa in dezvoltarea carierei lor si cresterea gradului de cooperare intre mediul
universitar si angajatorii din regiune. Prin activitatile sale proiectul a contribuit la realizarea
obiectivului general al POSDRU 2007-2013 pentru ca activitatile integrate cu cei 500 de studenti au
drept consecinta crearea unei forte de munca moderna si flexibila la schimbarile pietei, conectata la
realitatile economice, corelarea educatiei si invatarii cu piata muncii si crearea de legaturi intre
viitorul angajat si angajator. De asemenea activitatile proiectului vor contribui la dezvoltarea
economiei bazate pe cunoastere, dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii, toate acestea
fiind prioritati nationale de dezvoltare cuprinse si in PND pentru perioada 2007-2013.
Efectul pe termen lung asupra grupului tinta este anticipat si de intreprinderea simulata creata in
proiect in cadrul careia 30 de masteranzi au exersat lucrul in echipe si au inteles modul de
comunicare, fluxul documentelor dintre departamente distincte si interactiunea cu alte intreprinderi
simulate din tara.
Apreciem ca activitatile desfasurate in cadrul proiectului au un impact major si de lunga durata
asupra grupului tinta al proiectului: prin rata de insertie preconizata de 10% si calitatea activitatilor
de consiliere si stagii, contribuie la cresterea nr. persoanelor care au un loc de munca stabil si
durabil ca urmare a asistarii lor prin activitati de facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa;
asigura dezvoltarea unor deprinderi si competente aplicate ale studentilor prin punerea la dispozitia
a 30 de studenti de la specializarea Master (domeniul economic) a unor resurse informationale de
calitate si a unor instrumente inovatoare (simularea unor procese, lucrul cu softuri specializate etc);
asigura accesul si conditiile necesare participarii unui numar semnificativ de studenti la servicii
specializate de stimulare a ocuparii fortei de munca; stimuleaza cresterea motivatiei studentilor
pentru dezvoltare personala, dezvoltarea carierei sau initierea unor activitati care sa le asigure o
independenta fata de mediul familial; faciliteaza accesul studentilor la observarea directa si

practicarea concreta a profesiilor pentru care se specializeaza, contribuind la dezvoltarea
competentelor profesionale si insertia facila pe piata muncii locale/nationale; asigura transferul de
expertiza de la organizatiile din spatiul autohton care faciliteaza practica de specialitate a
studentilor .
Consideram ca un alt beneficiar indirect al proiectului este mediul economic din Dolj si Valcea, ai
carui reprezentanti vor beneficia de forta de munca specializata cu aptitudini practice dezvoltate si
fixate prin proiect-studentii vor constitui resurse umane atractive pentru angajatori, cu un nivel al
competentelor profesionale mai ridicat si cu dorinta de implicare activa in viata profesionala.
Un element inovator in cadrul proiectului: vizitele de studiu pentru 100 de studenti din grupul
tinta la companii si institutii din Craiova si Slatina.
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