Investeşte în oameni !
Proiect cofinantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 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. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/156499
Titlul proiectului: Incluziunea pe piata muncii-De la teorie la practica

ANUNȚ
privind începerea sesiunilor de practică de către studenţii de la specializarea
Ingineria si managementul activitatilor agroturistice – Muşatinii
12 Octombrie 2015
Consorţiul constituit din Fundaţia Euroacademia, Universitatea Bioterra București, Euro Campus SRL și
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale are plăcerea de a vă anunţa continuarea implementării activităţii
A5.Organizarea stagiilor de practică din cadrul proiectului Incluziunea pe piața muncii – De la teorie la practică, ID
POSDRU/189/2.1/G/156499.
Astfel, în intervalul 12.10.2015 – 30.10.2015, un număr de 45 de studenţi de la specializarea Ingineria şi
managementul activităţilor agroturistice, repartizaţi în trei grupe, vor desfăşura stagii de practică în domeniul lor de
studiu, la Complexul Turistic Muşatinii. Până la momentul selecţiei pentru participarea la stagii de practică, studenţii au
trecut prin etape de verificare a eligibilităţii în cadrul proiectului, iar cei declaraţi admişi au beneficiat de sesiuni de
consiliere şi orientare profesională; prin intermediul activităţii de consiliere, beneficiarii s-au familiarizat cu tehnicile de
căutare a unui loc de muncă, elaborarea unui CV cu impact, elaborarea unei scrisori de intenţie, modalităţi de pregătire
a interviului de angajare, precum şi cu aspecte privind planificarea şi dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul
vizat.
Scopul stagiilor este acela de a reprezenta un prim moment 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.
Prin urmare, această activitate asigură corelaţia formării academice a studenţilor cu formarea abilităţilor
practice necesare pe piaţa muncii, reieşite din nevoile şi direcţiile concrete ale organizaţiilor angajatoare. Aşadar, se
facilitează inserţia pe piaţa muncii prin plasarea de oameni tineri şi bine pregătiţi chiar imediat ce ies de pe băncile
şcolii.

