Activităţi ce urmează a fi implementate în cadrul
proiectului POSDRU/161/2.1/G/140947 – PRO-MARKET
pe parcursul lunii iunie 2015

Pe parcursul lunii iunie 2015, derularea proiectului PRO-MARKET are in
vedere implementarea unor activitati a caror importanta rezida din insasi
continutul acestora.
Astfel, o prima activitate de maxima importanta este reprezentata de
desfasurarea colocviilor de practica pentru toti studentii care au finalizat cu
succes stagiile de practica si au fost prezenti pe parcursul desfasurarii acestora.
Colocviile de practica vor oferi studentilor posibilitatea sa obtina nota
finala la practica, nota care va fi trecuta si in cataloagele corespunzatoare pentru
fiecare program de studii in parte.
Tot în cadrul lunii iunie vor fi realizate a II-a serie de rapoarte cu
denumirea Rapoarte de cercetare pentru evaluarea nivelului de informare si
constientizare dobandit de catre studentii specializările Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, Management, Marketing şi Finanţe şi Bănci, ca efect
al participarii acestora la serviciile integrate livrate in cadrul proiectului.
Rapoartele vor prezenta informațiile rezultate din analiza chestionarelor
aplicate pe studenții participanți la stagiile de practică din anul II de
implementare al proiectului.

Rezultatele sintetizate, precum si analizele comparative realizate vor
permite echipei de management extragerea unor concluzii utile pentru gradul de
utilitate al activitatii de practică, gradul de satisfactie al studentilor agrenati
efectiv pe parcursul stagiilor si felul in care acestia au perceput comunicarea si
relationarea atat cu turorii de practica cat si cu instructorii desemnati.
Tot pe parcursul lunii iunie este programată cea de a treia intalnire si
ultima cu reprezentanţii firmei de recrutare multinaţionale Adecco, întâlnire ce
va avea loc pe data de 18 iunie la orele 16.00.
Si de aceasta data intalnirea va avea menirea să ofere studenților
participanți posibilitatea să se informeze direct de la specialiștii din domeniu în
legătură cu ultimele tendințe și posibilități legate de orientarea în carieră a
proaspeților absolvenți, tendintele piaței forței de muncă din România și
străinătate, precum și in legatură cu diverse elemente importante în pregătirea
pentru un interviu, testarea în vederea angajării etc.
O alta activitate care va fi avuta in vedere in luna iunie este reprezentata
de realizarea unui material de informare difuzat studenţilor referitor la un nou
traseu de carieră şi anume Marketingul de imagine.
In concordanta cu aceasta se va continua de asemenea si postarea pe
website-ul proiectului a ofertelor de internship şi locuri de muncă din ţări
membre ale Uniunii Europene, precum si a altor informații relevante despre
evenimente notabile referitoare la activitatea de recrutare care se deruleaza in
tara noastra.

Ca si in alte luni de implementare a proiectului si in aceasta luna va
continua activitatea constând in postarea pe site-ul proiectului a materialelor de
consiliere a studenţilor în ceea ce priveşte alegerea viitoarei profesii.

