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Odată cu luna ianuarie proiectul PRO-MARKET Program de practică 

pentru tranziţia de la educaţie la viaţa activă a studenţilor a ajuns la jumătate în 

ceea ce priveşte implementarea.  

Proiectul îşi propune trei obiective specifice: 

1. Realizarea şi consolidarea parteneriatelor între universitate şi instituţii 

publice şi private cu profil economic sau sociologie/studii de piaţa, potenţial 

angajatoare ale absolvenţilor universităţii solicitante în vederea facilitării 

tranziţiei de la educaţie la viaţa activă; 

2. Eficientizarea stagiilor de practică  prin organizarea, implementarea, 

monitorizarea, evaluarea stagiilor de practica la potenţiali angajatori; 

3. Servicii îmbunataţite de consiliere şi orientare de carieră pentru 400 

studenţi, consiliere psihologică şi suport penru identificarea unui loc de muncă 

relevant pentru specializarea absolvită. 

În cele 3 luni scurse de la ultimul bilanţ s-au înregistrat progrese nu în 

numărul studenţilor cuprinşi în grupul ţintă (în această perioadă nu s-au 



 

desfăşurat stagii de practică) ci în înţelegerea necesităţilor de practică şi 

consiliere ale acestora şi în adecvarea ofertei Universităţii pentru aceştia.  

În primul rând s-au definitivat rapoartele cercetărilor pe bază de 

chestionare ante- şi post-stagii de practică. Din aceste cercetări au reieşit o serie 

de concluzii interesante disponibile pe site-ul proiectului. Aceste concluzii 

deschid noi oportunităţi de îmbunătăţire a serviciilor integrate de consiliere şi 

orientare în carieră. 

Concomitent au fost prezentate în mod regulat oferte de internship şi 

locuri de muncă din ţări membre ale Uniunii Europene, concomitent cu oferirea 

de instrumente pentru creşterea şanselor de succes în accesarea acestor 

oportunităţi de către studenţii din grupul ţintă al proiectului.  

Odată cu încheierea semestrului I al anului universitar 2014-2015 s-a 

intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte pregătirea unui nou stagiu de practică. 

Pentru a putea atinge numărul propus de studenţi participanţi în proiect a început 

o nouă campanile de recrutare în acest sens desfăşurându-se deja un prim 

seminar de informare.  

Considerăm că prin toată activitatea desfăşurată până acum s-au pus 

bazele atingerii indicatorilor proiectului şi a obiectivelor acestuia.. 

 

 

 


