Descrierea proiectului
„Tranziţia de la şcoala la piaţa muncii prin stagii de
practică şi intreprinderi simulate ”

1

Denumire și acronim

2

Număr

3

Tipul
proiectului
(Fondul, programul sau
alte surse de finanţare:
FDI, FSE, POCU, ROSE și
fonduri Erasmus)

POCU /Fondul Social European

4

Promotor
/Coordonator /Director

U niversitatea din Pitești

5

Echipa de proiect

6

Parteneriat

7

Data obţinerii finanţării

8

Suma EUR/RON

3.377.864,14 lei

Suma care revine UPIT
EUR/RON

3.377.864,14 lei

9

Perioada de
implementare

10

Stadiul
actual
(depus/în
derulare/încheiat)

POCU/379/6/21/131005

DRAGHICI ANDREEA, IANCU DANIELA, DUȚU
AMALIA VIORICA, ȘTEFAN ALINA, GEORGESCU
BOGDAN
GABRIEL,
CIUCUREL
MANUELA
MIHAELA, BURTOIU NATALIA, BĂDULESCU
ANDREEA, PÎRVU DANIELA, BÂLDAN FLORENTINA
CRISTINA, BRUTU MĂDĂLINA, MIHAI DANIELA
MELANIA, MICU CRISTINA IONELA, DORU
CONSTANTIN, POPESCU DORU ANASTASIU,
ANGHEL DANIEL CONSTANTIN, OANCEA OLIMPIA
MIHAELA, SECARĂ CARMEN GABRIELA, ȘTIRBU
COSMIN
4.11.2020

5.11.2020-4.12.2022

In derulare
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Obiective

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranzitiei
studentilor de la educatie la piata muncii prin
implementarea de campanii de constientizare si informare,
dezvoltarea unui sistem de stagii de practica functional pe
baza de parteneriat activ cu reprezentantii mediului privat
din sectoarele economice cu potențial competitive si prin
furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala,
respectiv prin operationalizarea unei retele de firme
simulate conectate prin solutii inovatoare TIC de tipul
plaforma virtuala.
OS1. Cresterea gradului de constientizare și informare a
studentilor din cadrul universitatii solicitante privind
oportunitatile oferite prin proiect și oportunitatile oferite de
piata muncii, in conditii de echitate si nediscriminare, prin
desfasurarea a 8 sesiuni de informare "Suntem egali!", a 8
campanii de constientizare "Piata muncii din Regiunea SudMuntenia – sanse egale la start!", respectiv a campaniei de
informare pentru recrutarea grupului țintă.
OS2. Dezvoltarea a min 20 de parteneriate intre
universitatea solicitanta si reprezentantii mediului privat cu
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv,
definite conform SNC in vederea implementarii unui sistem
de stagii de practica la potentiali angajatori, respectiv in
vederea dezvoltarii unui spatiu virtual de comunicare
coordonata intre universitate si mediul privat din Regiundea
Sud-Muntenia pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare
ale pietei muncii.
OS3. Dezvoltarea perspectivelor de cariera pentru 208
studenti in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la
piata muncii prin furnizarea de servicii de consilierea si
orientarea profesională axata pe dobândirea de competențe
transversal care răspund necesităților pieței muncii.
OS4. Dezvoltarea competentelor profesionale si transversale
pentru 208 studenti din cadrul programelor de studii de
licenta corelate cu sectoarele economice cu potential
competitiv conform OME 5376 / 2017, prin desfasurarea de
stagii de pregatire practica organizate in conformitate cu Lg.
nr.258 din 2007, cu planurile de invatamant si cu structura
anului universitar, respectiv dezvoltarea spiritului
competitiv al studentilor prin desfasurarea a 2 competitii.
OS5. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 40
de studenti prin participarea la invatarea exerientiala in
cadrul unei retele de 5 firme simulate conectate prin
platforma online si prin participarea in cadrul unui concurs
de planuri de afaceri.
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Scurtă prezentare a

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului major al
POCU 2014-2020 prin dezvoltarea resurselor umane din

proiectului
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Rezultate

Regiunea Sud-Muntenia ca urmare a formarii de
competente practice unui numar de 208 studenti ai
universitatii solicitante.Astfel se asigura cresterea numarului
absolventilor de invatamant tertiar universitar care isi
gasesc un loc de munca urmarea accesului la activitati de
invatare/cercetare/inovare la potentiali angajatori cu accent
pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.Proiectul contribuie la atingerea
obiectivelor specifice 6.13 și 6.14 ale Axei prioritare 6 –
Educaţie şi competenţe, pentru ca faciliteaza insertia pe
piata muncii a studentilor şi consolidarea pregatirii practice
a acestora prin stransa colaborarare cu mediul socioeconomic atat in spatiul fizic cat si in spatiul colaborativ
virtual.Se urmareste dezvoltarea parteneriatelor existente,
cat si dezvoltarea de min 5 noi parteneriate cu reprezentantii
mediului privat din sectoarele economice cu potențial
competitiv.Sunt vizate temele secundare FSE, definite in
cadrul Axei Prioritare 6/ PI 10.iv, respectiv utilizarea
solutiilor inovatoare TIC pentru dezvoltarea unei retele de 5
firme simulate si pentru un spatiu colaborativ virtual intre
universitate si mediul privat pentru a raspunde nevoilor
pietei muncii.Sunt angrenati 40 de studenti in activitati de
consultanta in anteprenoriat si in formarea de competente
antreprenoriale.Este vizata implementarea de campanii de
constientizare a sanselor egale pe piata muncii si sesiuni de
informare care urmaresc combaterea discriminarii in toate
formele ei in mediul universitar si la intrarea pe piata
muncii.
Rezultatele preconizate sunt corelate cu activitatile
astfel,R1pt A1-arhiva tehnica si
financiara,executia
bugetara a proiectului,R2 pt A2.1.- min 500 de studenti
informati cu privire la oportunitatile oferite prin proiect;208
de studenti informati cu privire la oportunitati si sanse egale
pe piata muncii, din care 68 provin din mediul rural,
respectiv 8 sunt studenti netraditionali;pt A2.2. 208 studenti
inmatriculati in sistemul national de invatamant recrutati in
grupul tinta al proiectului, din care 68 studenti provin din
mediu rural, respectiv 10 studenti netraditionali, pt A3.1.
min 20 parteneriate semante cu companii din Regiunea SudMuntenia, din care cel putin 60% vor apartine sectoarelor cu
potential competitive definite conform SNC, respectiv 40%
se vor incadra in codurile CAEN aferente directiilor de
politica industrial mentionate in SNC 2014-2020;
- min5 parteneri de practica noi care nu au colaborat
anterior cu universitatea solicitanta, 30 de companii membri inregistrati in platforma colaborativa, o platforma

colaborativa on-line functionala - C&C Hub UPIT
(Collaborate & Communicate Hub UPIT);pt A3.2. 26 de
grupe de studenti repartizati pe parteneri de practica;208 de
conventii de practica incheiate pt A4-208 studenti consiliati
in grup si individual, din care 68 provin din mediul rural si
10 sunt studenti netraditionali, 208 fise de consiliere
elaborate;208 fise cu profil profesional;208 de planuri de
cariera individualizate, pt A5.1. 26 de grupe de practica, 78
premii acordate in cadrul concursului de solutii tehnice;70
premii acordate in cadrul concursului de lucrari, A5.2. un
set de instrumente suport care include cate un model
portofoliu de practica; caiet de practica, fisa de evaluare a
studentului , fisa de observare la fata locului; fisa feedback
student; fisa feedback tutore; format proiect individual de
practica;A5.3. 208 studenti participanti in stagii de practica,
2 competitii pentru studenti desfasurate;min 90 de studenti
participanti in competitia de lucrari;min 104 studenti
participanti in cadrul competitiei de solutii tehnice.A6.5
organigrame a retelei CID: Start-up.
Principalele beneficii ale acestui proiect sunt:
- Activități de organizare și furnizare a serviciilor de
consiliere și orientare profesională pentru min. 208
studenți
în vederea dobândirii de competențe
transversale care răspund necesităților pieței muncii;
- Stagii de practică pentru min. 208 studenți efectuate
în unități economico-sociale reprezentative din
Regiunea Sud Muntenia;
- Min. 30 de companii - membri înregistrați în
platforma colaborativă C&C Hub UPIT; prin care
se dezvoltă relația durabilă Universitatea din Pitești mediul de afaceri din Regiunea Sud Muntenia;
- Dezvoltarea unui spațiu colaborativ virtual de
informare și comunicare în dublu sens între
universitate și companii / mediul privat pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței
muncii;
- Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale
studenților prin operaționalizarea unui portal care să
faciliteze învățarea experiențială și care să integreze
o rețea de 5 firme simulate;
- Premii acordate studenților în cadrul concursului
“Vreau să fiu antreprenor”;
- Manual de antreprenoriat. Cum să dezvolți si să
inovezi;

5 firme simulate dezvoltate și operaționalizate, din
care 2 firme de bază și 3 firme suport;
- Min. 6 concepte de produse / servicii dezvoltate;
6 ateliere de antreprenoriat organizate și desfășurate
în colaborare cu experți din domeniul antreprenoriatului.
1. Activitati de informare si constientizare cu privire la
nediscriminare si egalitate de sanse pe piata muncii
respectiv cu privire la oportunitatile oferite prin proiect in
vederea recrutarii grupului tinta si sustinerii tranzitiei
studentilor de la educatie la piata muncii.
2. . Dezvoltarea si monitorizarea
relatiilor cu
partenerii de practica selectati din sectoarele economice cu
potential competitiv identificate conform SNC si
operationalizarea unui spatiu colaborativ virtual intre
universitate si companii / mediul privat pentru a raspunde
nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii.
3. Activitati de organizare si furnizare a serviciilor de
consiliere si orientare profesionala a celor 208 studenti din
cadrul grupului tinta în vederea dobandirii de competente
transversale care raspund necesitatilor pietei muncii.
4. Activitati de organizare, desfasurare, monitorizare si
evaluare a stagiilor de pregatire practica.
5. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale
studentilor prin operationalizarea unui portal care sa
faciliteze invatarea experientiala si care sa integreze o retea
de 5 firme simulate (Tema secundară - 05).
prof univ dr Mihaela Diaconu
-
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Activităţi derulate în
cadrul proiectului
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Responsabil
UPIT (numele,
prenumele
semnătură)
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Facultatea
departamentul
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E-mail/Nr. de telefon

și

și

Facultatea de Științe Economice și Drept
Departamentul Management și Administrarea
Afacerilor
mihaela.diaconu@upit.ro/0787821567

