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Conferinta inchidere proiect
20.11.2015

Asociatia Societatea de Cercetare in Leadership, Management,
Marketing si Cultura Organizationala, în parteneriat cu Universitatea Spiru
Haret, organizeaza conferinta de inchidere a proiectului ,, Sprijin pentru
facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la
facultăţi cu profil economic şi juridic”,proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013, contract POSDRU/161/2.1/G/139524.
Grupul tinta al proiectului a fost format din 500 de studenti inmatriculati
in sistemul national de invatamant, din domeniile economic si juridic, din
judetele Dolj si Valcea, care au beneficiat de stagii de pregatire practica,
activitati de consiliere si orientare profesionala si de practica specializata in
cadrul intreprinderii simulate infiintate prin proiect.
Prin Obiectivul general al proiectului cu durata de implementare de 19
luni s-a urmarit 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. Apreciem faptul ca 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 viitor angajat si angajator. De asemenea activitatile proiectului
au contribuit 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.
Obiectivele specifice / operationale ale proiectului urmarite pe toata perioada
de implementare au vizat:
Ob.Sp1: Cresterea relevantei rezultatelor invatarii si facilitarea tranzitiei de la
studiu la viata activa pentru 500 de studenti (Licenta si Master), prin
diversificarea oportunitatilor de stagii de practica prevazute ca obligatorii, la
potentiale locuri de munca din judetele Dolj si Valcea(din mediul public sau
privat), prin diversificarea activitatilor de consiliere profesionala, cat si prin
metode inovatoare (intreprindere simulata);
Ob.Sp2: Dezvoltarea unui parteneriat durabil intre mediul academic si mediul
economic din jud. Dolj si Valcea, prin adaptarea curriculei la cerintele pietei
muncii, in vederea facilitarii unei tranzitii mai usoare de la studiu la viata
activa, pentru 500 de viitori absolventi de studii juridice si economice.
Activitatile mentionate in proiect au avut un impact major si de lunga durata
asupra grupului tinta al proiectului prin dezvoltarea carierei sau initierea unor
activitati care sa le asigure o independenta fata de mediul familial si sa
contribuie la dezvoltarea competentelor profesionale si insertia facila pe piata
muncii locale/nationale.
Conferinţa de presă de inchidere a proiectului va avea loc Vineri, în data
de 20.11.2015, orele 16:00, la sediul Universitatii Spiru Haret ,str.Vasile
Conta ,nr.4,sala de conferinte. La eveniment vor participa studenti,
reprezentanți ai centrelor de practică și ai mediului economico-social și
universitar local și regional,reprezentanti ai partenerului din proiect si
reprezentanţi mass-media.
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