Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului
POSDRU/161/2.1/G/140947 – PRO-MARKET
pe parcursul lunii aprilie 2015
Proiectul

POSDRU/161/2.1/G/140947 – PRO-MARKET, își propune

facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației
universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică.
În acest context, fiecare lună de implementare a proiectului presupune
derularea unor activități care susțin și contribuie din diverse unghiuri la
îndeplinirea acestui deziderat general al proiectului.
Astfel, la nivelul lunii aprilie s-au desfasurat mai multe activități înscrise
în graficul de derulare a proiectului, activități specifice care au contribuit în mod
diferit la îndeplinirea obiectivelor proiectului.
O primă activitate face referire la realizarea de studii și analize menite să
contribuie la elucidarea situației reale cu care se confruntă din perspectiva
relaționării studenților cu piața muncii facultățile și specializările implicate în
cadrul proiectului.
Astfel, Expertul în Tehnici de Marketing, dl. Daniel Gârdan a finalizat
două studii privind inserţia pe piaţa muncii, demers care completează studiile
realizate în aceeași manieră în decursul primului an de implentare al proiectului.

Studiile au vizat situația existentă pentru specializările Facultății de
Management Financiar Contabil, mai precis specializarea Management și
respectiv Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Analiza gradului de inserție al studenților specializării Management
debutează cu prezentarea unor elemente și informații generale despre piața
forței de muncă - Strategia pentru ocuparea forței de Muncă 2014-2020,
ocuparea forței de muncă, durata medie necesara absorbtiei pe piata muncii
pentru principalele specializari, etc.
Studiul se încheie cu prezentarea situației efective înregistrate de către
specializarea analizată fiind elocvente datele prezentate pentru intervalul 20112014. Desi cifrele arata o situatie destul de buna, in ansamblu si pentru
specializarea Management, ca și în alte analize realizate la celelalte specializari
ale Universitatii, trebuie totuși subliniat faptul că atât numărul de absolvenți cât
și cel de angajați din rândul absolvenților au scăzut in cifre nete in intervalul de
timp analizat, pe fundalul scăderii numărului total de studenți înscriși si
respectiv absolvenți la nivelul întregului sistem de învățământ din România.
Pentru specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, studiul
prezintă de asemenea în debutul său o serie de informații interesante, referitoare
la gradul de instruire la nivelul pieței muncii în România, procentul de
absolvenți cu studii superioare, procesul de identificare a locurilor de muncă
pentru tinerii absolventi (momentul cronologic al cautărilor - in raport cu
terminarea facultatii, modalitatea de identificare a posturilor vizate etc).

Din punct de vedere al inserției pe piata muncii, studenții facultății
specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune au avut o promovabilitate
de peste 80% intre 2011-2o14 cu procente de insertie pe piata fortei de munca
care au ajus la valori de circa 77,02%. Finalul studiului pune accentul pe
ocupațiile pe care specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune le poate
asigura precum și compențele și recomandările necesare pentru creșterea
inserției pe piața forței de muncă.
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.
În continuarea acestei activități, s-a realizat postarea pe site-ul proiectului
a ofertelor de internship și locuri de muncă din cadrul a diferite țări membre ale
Uniunii Europene cu adresabilitate în mod special pentru studenţii din grupul
ţintă al proiectului și nu numai.
Cu această ocazie , a fost popularizat 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.

