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În cadrul proiectului Incluziunea pe piața muncii – De la teorie la practică, ID POSDRU/189/2.1/G/156499,
implementat de Fundaţia Euroacademia în parteneriat cu Universitatea Bioterra București, Euro Campus SRL și
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale se continuă desfăşurarea activităţii A5.Organizarea stagiilor de
practică.
Dacă la începutul lunii octombrie un număr de 45 de studenţi de la specializarea Ingineria şi managementul
activităţilor agroturistice au început stagiile de practică la Complexul Turistic Muşatinii, din data de 26.10.2015 încă
30 de studenţi de la aceeaşi specializare au fost repartizaţi pentru derularea de stagii în cadrul societăţii SC Boromir
Prod SA Buzău, sesiune care se va finaliza la data de 13.11.2015. Scopul stagiilor în acest domeniu este acela de a
pregăti specialişti pentru inserţia profesională în activităţi de conducere a întreprinderilor de turism, hoteluri, alimentaţie
publică, şef complex hotelier şi alimenţatie publică, conducători de societăţi comerciale de profil, patroni în activitate
hotelieră şi restaurante, directori agenţii de turism etc.
Astfel, stagiul reprezintă o primă etapă în formarea studenţilor ca specialişti de înaltă calificare, capabili să
utilizeze în mod eficient resursele naturale şi umane, în scopul implementării şi dezvoltarii de metode moderne de
management în domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului, adaptate la cerinţele economiei de piaţă.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor cu scopul
creşterii şanselor de ocupare şi integrării cu succes a acestora pe piaţa muncii. Efectul pozitiv al proiectului pe termen
lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa
activă, ce duce în mod direct la îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii. Astfel, facilitarea inserţiei tinerilor
absolvenţi pe piaţa muncii şi creşterea gradului de ocupare a acestora datorită noilor competenţe dobândite, contribuie
la dezvoltarea unei forţe de muncă productive.

