Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EURIOPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu
piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la
viață activă”

Titlul proiectului: „Studenți ancorați în realitate”
Cod contract: POSDRU/189/2.1/G/156053
Beneficiar: Universitatea din Petroșani

BENEFICIARII PROIECTULUI
150 de studenți ai Facultăților de Științe și de Mine
ai Universității din Petroșani
• Finanțe și Bănci
• Ingineria și Managementul Calității
• Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
• Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
• Contabilitate și Informatică de Gestiune
• Ingineria Valorificării Deșeurilor
• Administrație Publică
• Ingineria Securității în Industrie

PARTENERII PROIECTULUI
• Complexul Energetic Hunedoara S.A.,
• Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.,
• INCD INSEMEX,
• S.C. Termoficare S.A.,
• Banca Transilvania,
• Brd-Groupe Société Générale,
• Bancpost,
• Raiffeisen Bank,
• Primăria Orașului Uricani,
• Primăria Municipiului Petroșani,
• Primăria Municipiului Vulcan,
• Primăria Orașului Petrila,
• Primăria Municipiului Lupeni,

PARTENERII PROIECTULUI
• S.C: Adarco Invest S.RL.,
• S.C. Autocom Amicii S.R.L.,
• S.C. Jiul Comaliment S.R.L.,
• S.C. Rosian Tour S.R.L.,
• S.C. Hotel Rusu S.R.L.,
• S.C. Visa S.A.
• S.C. Number One S.R.L.,
• S.C. Keops Serv S.R.L.,
• S.C. Food Distribution S.R.L. Petroșani,
• S.C. Audit & Consulting S.R.L.,
• CAR CFR Petroșani IFN,
• CAR Parângul IFN

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI (OS):
OS1. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si
dezvoltare personala pentru 150 studenți în vederea fundamentării
deciziilor acestora in ceea ce priveste parcursul profesional, precum si
tranzitiei de la scoala la viata activa.
OS2. Consolidarea parteneriatelor intre universitate, mediul de afaceri,
asociatii profesionale, societatea civila si practicanti in vederea
facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa si imbunatatirii traseului
in cariera pentru 150 de studenti.
OS3. Formarea de competente practice si aptitudini profesionale
specifice, necesare pentru insertia ulterioara pe piata muncii pentru
150 de studenti, prin desfasurarea efectiva a programelor de pregatire
practica.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Managementul proiectului (L1-L6);
A2. Activitati de informare, promovare si publicitate ale
proiectului si a FSE/POSDRU
(L1-L6);

A3. Activitati de Consiliere, Orientare profesionala si
Dezvoltare personala
(L1-L6);

A4. Organizarea stagiilor de practica pentru studenti
(L1-L6);

A5. Desfasurarea si evaluarea stagiilor de practica
(L1 – L6);

BENEFICII ALE PROIECTULUI PENTRU CEI
150 de studenți ai Facultăților de Științe și de Mine
ai Universității din Petroșani

• Consilierea utilizând baterii de teste psihologice
• Workshop-uri cu specialiști din domeniile de carieră alese
• Sesiuni de dezvoltare de softskillsuri - comunicare eficientă, lucru în echipă și
pregatire CV precum și simulare de intervi-uri de angajare
• Orientare în carieră prin deplasari la Timisoara în toamna lui 2015 pentru
participarea la RIUF Timisoara (programat pentru 6 oct 2015) și Angajatori de Top,
două dintre cele mai importante evenimente la care poate asista studentul aflat la
început de carieră
• Acordarea de diplome și premii pentru absolvenții stagiului de practică
• Acordarea unei subvenții de 500RON/student/stagiu de practica și pe baza unui
clasament, se vor acorda diplome de excelență și premii în cuantum de 500
lei/student cu stagiu finalizat, primilor 50 de studenți

BENEFICII ALE PROIECTULUI

• 150 de studenți au beneficiat de subvenții de 500 de lei,
• 50 de studenți au beneficiat de premii în valoare de 500 de lei,
• 150 de studenți au beneficiat de pachete de produse personalizate incluzând
și ghiduri de carieră și practică,
• 85 de studenți au participat la târguri de joburi și oferte academice RIUF
Timișoara și Zilele Carierei Timișoara,
• 75 de studenți au participat la Workshop-uri cu participarea unor specialiști
de top și cariere de succes,
• 50 de studenți au participat la sesiuni de comunicare eficientă, lucru în echipă
și pregatire CV și simulare interviu de angajare
• 45 de studenți au fost evaluați psihologic prin baterii de teste psihologice
CAS++
• au fost încheiat 22 de parteneriate de practică.

INDICATORII PROIECTULUI

INDICATORII PROIECTULUI

Proiectul și-a îndeplinit în procent de peste 100%
indicatorii și s-a reușit o absorbție de a fondurilor europene
de circa 98%.

Membrii echipelor de management și de
implementare al proiectului POSDRU 156053
vă mulțumesc

