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Proiectul POSDRU/161/2.1/G/140947–PRO-MARKET are drept obiectiv
general abordarea integrată a stagiilor de practică (teorie, practica aplicată la
sediul partenerilor de practică, aplicabilitate directă și imediată a aptitudinilor
prin asumarea de responsabilități în relația cu clienții partenerilor de practică).
Acest obiectiv general va asigura îmbunătățirea inserției studenților pe
piața muncii în domeniul economic și datorită noii abordări a colaborării cu
angajatori potențiali, cu care se va realiza un dialog instituționalizat pe baze
contractuale.
Atât obiectivul general cât și cele specifice presupun implementarea unui
calendar de activități aflate într-o ordine cronologică, corespunzătoare etapelor
de implementare ale proiectului. În intervalul de timp februarie - aprilie, în
cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/140947–PRO-MARKET, au avut loc o
serie de activități care au răspuns cu precădere obiectivului specific legat de
serviciile îmbunătățite de consiliere și orientare în carieră precum și pregătirea
desfășurării activităților de organizarea a stagiilor de practică.

Astfel, în luna februarie a fost organizată pentru prima oară în cadrul
proiectului o întâlnire cu reprezentanți ai firmelor transnaționale de recrutare
prezente pe piața din România, mai precis cu Grupul Adecco, lider mondial pe
piața de servicii de recrutare.
Întâlnirea a fost organizată în data de 19 februarie, ora 16.00 de către
domnul expert tehnici de marketing Daniel Gârdan, și a oferit studenților de la
cele trei facultăți implicate în proiect precum și membrilor echipei de
implementare și management posibilitatea unui dialog incitant și dinamic cu
reprezentantele Adecco - Doamna Senior consultant Conu Alina și Doamna
Brulea Victoria – International Mobility Analyst.
În cadrul întâlnirii invitatele au prezentat atât o serie de informații
relevante pentru dimensiunea si complexitatea activității referitoare la serviciile
din domeniul recrutării, prestate de către companie, cât și informații deosebit de
interesante legate de modul în care compania Adecco a dezvoltat un proiect axat
chiar pe problematica practicii de specialitate, portalul www.practica-ta.ro.
De asemenea, studenții au avut posibilitatea să pună întrebări, primind
explicații clare și elocvente referitoare la:

modalitatea de prezentare la un

interviu (ținuta, vestimentație, exprimare etc), redactarea CV-urilor într-un
format facil de analizat de către recrutor, sfaturi practice necesare punerii in
evidenta a experienței anterioare a candidatului pentru un post ș.a.
Nu în ultimul rând, în cadrul întâlnirii domnul expert tehnici de marketing
Daniel Gârdan a prezentat un material intitulat :

”Profilul angajatului modern in domeniul marketing – oportunitati si
provocari”, secondat și de către domnul Coordonator General de Practică, dl.
Lucian Jora cu tema ”Ce sunt firmele de recrutare multinaţionale?”.
Prin tematica abordată și prezența specialiștilor de cel mai înalt nivel, se
poate considera că această primă întâlnire a reprezentat un real succes, oferind
un plus de valoare studenților și contribuind în mod direct la atingerea
obiectivului specific al proiectului legat de orientarea și consilierea în carieră a
participanților.
Tot în cadrul lunii februarie se poate remarca ca activitate importantă
realizarea de către domnul Coordonator General de Practică Lucian Jora a unei
broșuri de informare cu titlul Întrebări capcană la interviul de angajare, material
care a fost de asemenea și prezentat în cadrul unui seminar de informare.
Tot același expert a realizat și postat pe website-ul proiectului un material de
consiliere în carieră: Cum mă angajez la comisia Europeana de la Bruxelles. Oferte
internship luna februarie.
Pe parcursul lunii februarie, expertul Plăeșu Ancuța a realizat o serie de 4
materiale informative si de stimulare a interesului în vederea participării la proiect
pentru studenții aferenți celor patru programe de studii implicate în proiect
(Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Marketing și Finanțe și
Bănci), activitate care a contribuit la realizarea obiectivului care vizează organizarea și
derulare stagiilor de practică.

Implementarea proiectului a continuat la nivelul lunii martie cu o serie de
activități care au vizat de asemenea dimensiunea proiectului conectată cu orientarea și
consilierea în carieră.
Astfel , expertul tehnici de marketing, Domnul Daniel Gârdan a realizat un
material de informare cu tema: „Tranziţia de la educaţie la viața activă”, material
prezentat de asemenea în cadrul unui seminar de informare.

Au fost oferite informații într-o manieră structurată și sintetică despre:
Evoluția educației în contextul actual al dezvoltării socio-economice. Funcțiile
educației moderne, Corelarea obiectivelor educaționale ale sistemului de
învățământ cu evoluțiile de pe piața forței de muncă, Tendințe privind
structurarea învățământului românesc în contextul adaptării la cerințele pieței
forței de muncă, și Tinerii absolvenți si procesul de incluziune pe piața forței de
muncă.
O altă activitate a reprezentat-o realizarea de către Domnul Lucian Jora,
Coordonator General de Practică a broșurii de informare cu titlul :” : Interviul
Video”, material prezentat de asemenea și în cadrul unei sesiuni de informare.
Tot în direcția orientării și consilierii în carieră, același expert a elaborat
un material postat pe website-ul proiectului legat de Baze de date locuri de
muncă paneuropene; Oferte internship luna martie.
Luna aprilie a reprezentat o etapă cu activități mai diversificate în raport
cu obiectivele specifice ale proiectului.

O primă activitate este realizată de către Expertul în Tehnici de
Marketing, dl. Daniel Gârdan, care a elaborat două studii privind inserţia pe
piaţa muncii pentru cele două programe de studii ale Facultății de Management
Financiar Contabil - Management și respectiv Contabilitate şi Informatică de
Gestiune.
Ambele studii prezintă într-o manieră sintetică și coerentă atât o serie de
informații despre contextul pieței forței de muncă de la noi din țară, a Strategiei
pentru ocuparea forței de Muncă 2014-2020, cât și prezentarea situației efective
înregistrate de către programele analizate fiind elocvente datele prezentate
pentru intervalul 2011-2014. Deși situația inserției absolvenților celor două
programe este peste medie, se poate observa o scădere în cifre nete a numărului
de absolvenți cât și a celui de angajați din rândul absolvenților, pe fundalul
scăderii numărului total de studenți înscriși si respectiv absolvenți la nivelul
întregului sistem de învățământ din România.
O a II-a activitate importantă la nivelul lunii aprilie o reprezintă
redactarea unui material referitor la oportunitatea desfăşurării unor stagii de
practică la Comisia Europeană, material elaborat de către Coordonatorul
General de Practică, dl. Lucian Jora. Materialul pune în evidență avantajele
acestor stagii de practică și condițiile minimale necesare. Același expert a postat
de asemenea ca și în lunile anterioare oferte de internship și locuri de muncă din
cadrul a diferite țări membre ale Uniunii Europene. Noutatea informațiilor a fost
adusă de popularizarea concursul EPSO (European Personel Selection
Office), concurs ce se adresează în cea mai mare parte absolvenţilor de profil
economic şi financiar.

În încheiere trebuie subliniat de asemenea faptul că în luna aprilie , au
fost demarate la nivelul tuturor facultăților implicate în cadrul proiectului
pregătirile pentru desfăşurarea stagiilor de practică pentru anul universitar 2014
– 2015, stagii ce se vor desfăşura începând cu luna mai.
Astfel, pe baza informațiilor prezentate într-o manieră succintă se poate
observa faptul că derularea proiectului POSDRU/161/2.1/G/140947–PROMARKET se desfășoară sinuos, fiind atinse pe rând, în mod corespunzător
obiectivele specifice ale acestuia.

