Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Invitatie
la
WORKSHOP
Organizat in cadrul proiectului
“Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu
profil economic şi juridic”
POSDRU/161/2.1/G/139524
Stimata Doamna/Stimate Domnule,
ASCLMMCO, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret din Craiova, au placerea să vă invite
în data de 26.08.2015, la workshop-ul cu tema “De la stagiile de pregătire practică la un potențial loc de
muncă”, organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a
studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic”, nr. de identificare POSDRU/161/2.1/G/139524, la
sediul partenerului din Craiova, str.Vasile Conta, nr.4, sala de conferinte.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”, fiind
implementat în perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015. La proiect participa studentii de la facultatile cu
profil economic si juridic din cadrul Universitatii Spiru Haret din Craiova.
Evenimentul își propune diseminarea rezultatelor stagiilor de practică organizate în cadrul
proiectului, împărtășirea experiențelor comune, a exemplelor de bună practică, întalnirea cererii cu oferta
de muncă, crearea de premize pentru insertia profesională studenților din grupul țintă.
In speranta ca veți răspunde invitației noastre, vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră
ori a unei persoane desemnate la adresa de e-mail: sprijin2014@yahoo.com

Manager de proiect,
Adriana Laura Radu

Responsabil informare și publicitate,
Constantin Ciurlau

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viala activă”
Titlul proiectului: “Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu
profil economic şi juridic”
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139524
Beneficiar: Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură
Organizaţională
Partener: Universitatea Spiru Haret
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AGENDA WORKSHOP-ULUI

DE LA STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ LA UN POTENȚIAL LOC DE MUNCĂ
13.00 - 13.15

PRIMIREA SI INREGISTRAREA PARTICIPANTILOR

13.15 - 13.20

DESCHIDEREA DISCUTIILOR SI PREZENTAREA PARTICIPANTILOR

13.20 – 13.35

PREZENTAREA
PROIECTULUI
”SPRIJIN
PENTRU
FACILITAREA
TRANZIŢIEI DE LA STUDIU LA PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR DE LA
FACULTĂŢI CU PROFIL ECONOMIC ŞI JURIDIC”, Contract nr.
POSDRU/161/2.1/G/139524
- Prof. Adriana Laura Radu– manager proiect (profesor invatamant
preuniversitar - grad I, director Scoala Gimnaziala Dragotesti, judetul Dolj)
- Prof. Univ. Dr. Maria Criveanu – responsabil relatie cu centrele de practica
(prof. univ. dr. la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor)

13.35 – 13.45

IMPACTUL VIZITELOR DE STUDIU PENTRU ORIENTAREA IN CARIERA
- Paul Ene – responsabil consiliere

13.45 – 14.00

STAGIILE DE PRACTICA DE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET CRAIOVA
- CUANTIFICARI CANTITATIVE SI CALITATIVE
- Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bica – responsabil recrutare, selectie si comunicare cu
grupul tinta (prorector la Universitatea Spiru Haret Craiova)

14.00 - 14.15

DE LA TEORIE LA PRACTICA PRIN INTREPRINDEREA SIMULATA
- Conf. Univ. Dr. Elena Bica - responsabil intreprindere simulata (conf. univ. dr. la
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova)

14.15– 14.50

WORKSHOP: „Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor prin stagii de
pregatire practica la locul de munca”
WORKSHOP: “Experiente si exemple de buna practica in pregatirea practica a
studentilor”

14.50– 15.00

CONCLUZII
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