PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL
OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 ‐ 2020
Axă prioritară

6 ‐ Educație si competențe

Obiectiv specific

6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Titlu proiect

Spre angajare, prin practică!

Nr. contract finanțare

POCU/90/6.13/6.14/107584

INFORMARE PRIVIND BENEFICIILE STAGIILOR DE PRACTICĂ DERULATE
PRIN PROIECTUL “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”
Deschiderea sesiunii de căutare de parteneri de practică
în anul II de implementare a proiectului
Universitatea ʺValahiaʺ din Târgoviște, în parteneriat cu: Asociația Profesională Patronatul
Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – Apromeca (Beneficiar),
Universitatea ʺDanubiusʺ din Galați (Partener 1) și S.C. Indice Consulting and Management
S.R.L. (Partener 3), participă, începând din data de 23 august 2018, la implementarea proiectului
“Spre angajare, prin practică”. Proiectul are o durată de 24 luni, desfășurându‐se în perioada 23
august 2018 – 22 august 2020.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranziției de la educație la piața forței de
muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud‐Est și Sud‐Muntenia prin dezvoltarea de
competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind la creșterea
numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă, ca urmare a participării la activitățile
proiectului.
Universitatea ʺValahiaʺ din Târgoviște, în calitate de organizator de stagii de practică din
regiunea Sud Muntenia, deschide sesiunea de informare şi căutare de parteneri de practică
pentru 14 studenţi înscrişi la programele de studii de licenţă din facultățile de inginerie și din
Facultatea de Științe Economice.
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Prin încheierea de parteneriate cu fírmele industriale din Regiunea Sud‐Muntenia, se asigură
crearea unei legături cu oamenii de afaceri din zonă care pot oferi și un model de bună practică
de antreprenoriat autohton.
Stagiile de practică se adresează studenților care au prevăzută activitatea de practică în
curricula obligatorie, respectându‐se programa de practică elaborată pentru fiecare an de studii.
Derularea stagiilor de practică este foarte importantă pentru orientarea și inserția profesională a
tinerilor, stagiul de practică efectuat permiţându‐i studentului să utilizeze într‐un cadru
profesional cunoștințele teoretice acumulate şi să‐şi formeze cunoştinţe şi abilităţi noi. De
asemenea, i se oferă studentului o experiență a universului firmei industriale și a
meseriilor/ocupaţiilor din cadrul acesteia.
Organizațiile, firme industriale, prin implicarea activă în parteneriatele cu Universitatea
Valahia, îşi vor crea și un branding atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă şi
implicit, pentru absolvenţii cu potenţial în domeniu. O forţă de muncă calificată şi adaptabilă la
cerinţele pieţei muncii asigură menţinerea cu succes a organizației în competiţia economică.
Convenţia de practică relevă, printre altele, principalele responsabilităţi ale organizatorului de
practică, Universitatea Valahia dan Târgovişte şi ale potenţialului partener de practică, firma
industrială gazdă, data începerii stagiilor de practică (la finalizarea activităţilor didactice pr‐zise
şi a sesiunii de examene, respectiv, luna iulie 2020), durata stagiilor de practică, în conformitate
cu Planurile de învăţământ.
Pentru ca parteneriatul să își atingă țelul, reprezentanții Universității au un rol cel puțin la fel de
important și de bogat în atribuții precum omologii lor din companii. Premisa de la care pornește
parteneriatul este că studenții au o bună pregătire teoretică și atitudinea potrivită pentru a
valorifica experiența oferită de un stagiu de practică. De aceea, rolul extrem de important al
cadrelor didactice începe încă din etapa de pregătire a studenților prin transmiterea
informațiilor necesare și actualizate de care aceștia vor avea nevoie pentru a putea face față
așteptărilor din mediul de lucru competitiv în care urmează să‐și desfășoare activitatea.
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