Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Contract: POSDRU/189/2.1/G/156053

Universitatea din Petroşani

vă invită la

conferinţa de final a proiectului

Studenţi ancoraţi în realitate
Conferinţa de final a proiectului va avea loc în data de
10 decembrie 2015 de la ora 13.00,
în corpul B, etaj 1, amfiteatrul A 8
În cadrul proiectului studenţi au avut posibilitatea să:
‐ efectueze stagiul de practică din programa universitară beneficiind de o subvenţie de
500 lei pentru finalizarea stagiului şi de alte premii (în bani şi în natură) din concursurile
organizate în cadrul proiectului;
‐ îşi construiască un plan realist de carieră, să îşi evalueze aptitudinile şi să li se explice
opţiunile de carieră;
‐ îşi optimizeze şansele de reuşită primind asistenţă la realizarea CV-ului şi a scrisorii
de intenţie;
‐ primească training specializat pentru prezentarea la interviu;
‐ testeze un astfel de job (prin stagiul de practică), pentru a vedea daca asta este ceea ce
îşi doresc să facă când termină facultatea.
‐ participe la work-shopuri cu mediul de afaceri
‐ participe la sesiunile de softskills
‐ participe la târgurile de joburi
‐ beneficieze de o deplasare la Timişoara în toamna lui 2015 pentru participarea la RIUF
Timisoara (6 oct 2015) şi Zilele Carierei (29 octombrie 2015), două dintre cele mai
importante evenimente care poate asista studentul la început de carieră
‐ primească un premiu de 500 lei
Proiectul s-a adresat studenţilor Facultăţilor de Mine şi de Ştiinţe din universitatea noastră
de la următoarele specializări:
Finanţe şi Bănci
Ingineria şi Managementul Calităţii
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ingineria Valorificării Deşeurilor
Administraţie Publică
Ingineria Securităţii în Industrie
Echipa de implementare
vă mulţumeşte !

