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O nouă serie de stagiari au fost repartizaţi pentru efectuarea stagiilor de practică în Laboratoarele S.C. Euro
Campus S.R.L. Buzău. Astfel, în data de 16.10.2015, un număr de 44 de studenţi de la specializarea Controlul şi
expertiza produselor alimentare au finalizat cu succes instruirea practică în cadrul acestei entităţi, urmând ca în
intervalul 26.10.2015-13.11 2015 agentul economic să găzduiască alţi 45 de studenţi, repartizaţi în 3 grupe.
Astfel, stagiile de practică reprezintă primul pas în pregătirea şi formarea studenţilor ca specialişti de nivel
superior, care vor profesa în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare. Stagiul de practică îi va face pe
beneficiari capabili să utilizeze în condiţii de eficienţă economică şi managerială resursele natural-economice ca ofertă
internă şi externă, în vederea asigurării sănătăţii alimentelor şi în deplină concordanţă cu cerinţele şi standardele
europene din domeniu.
Activitatea A5.Organizarea stagiilor de practică se desfăşoară în cadrul proiectului Incluziunea pe piața
muncii – De la teorie la practică, ID POSDRU/189/2.1/G/156499, implementat de Fundaţia Euroacademia
împreună cu Universitatea Bioterra București, Euro Campus SRL și Asociația pentru Dezvoltarea Comunității
Rurale.
Proiectul contribuie prin această activitate la atingerea obiectivului principal al DMI 2.1, asigurând dezvoltarea
aptitudinilor de muncă pentru studenţii incluşi în grupul ţintă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii şi
creşterea gradului de ocupare prin crearea unui cadru partenerial funcţional între mediul academic, studenţi şi
angajatori.

