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Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară: 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii ” 

Domeniul major de intervenție: 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă ” 

Titlul proiectulu: ”Primii pași  spre o carieră de succes” 

Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/161/2.1/G/136467 

 

Absolvenții în perspectivă. Tranziție 

de la școală la viața activă 

 

Pregătirea profesională a studenților are la bază atât bagajul de 

cunoștințe acumulate în urma procesului de învățare din cadrul 

facultății apartenente, cât și consolidarea acestora prin 

intermediul practicii într-un mediu socio-economic. Calitatea 

actului educațional depinde şi de modul în care studenții sunt 

informați și îndrumați spre a-şi dezvolta competențele și a fii 

capabili să răspundă cerințelor prezente și de perspectivă ale 

integrării pe piața forței de muncă. Rolul Universității este de a 

crea o conexiune între capacitatea  şi pregătirea profesională 

oferite studenţilor și cerințele companiilor angajatoare. 

 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este partener al 

proiectului " Primii pasi spre o cariera de succes".  
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Obiectivul general al proiectului este asigurarea tranzitiei a 360 

de studenti din Regiunea Centru spre piata fortei de munca, 

facilitand integrarea lor in societatea romaneasca in calitate de 

membri productivi ai acesteia.  

 

 

   

Prin consiliere directa, personalizata, si prin pregatire 

practica, proiectul ofera membrilor grupului tinta competente 

profesionale si informatii concrete despre asteptarile angajat-

angajator, despre cadrul legal si economic la care sa se 
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raporteze, elementele de autoevaluare continua pe piata muncii, 

crescandu-le adaptabilitatea la cerintele unui loc de munca, 

flexibilitatea si dinamismul pe o piata a muncii foarte volatila in 

aceasta perioada de criza. Atingerea obiectivului general al 

proiectului va materializa efecte pe termen lung în plan social și 

economic, universitățile vor oferi un feed-back mai bun 

solicitărilor pieței de muncă, curriculumul va deveni remarcant 

în raport cu nevoile angajatorilor iar ca urmare a participării 

active în cadrul proiectului, 160 de studenți vor continua studiile 

sau vor găsi un loc de muncă prielnic.  

 

DESCRIERE PROIECT : 

Perioada de desfășurare 18 luni, începând din Mai 2014 

Nr. total studenți consiliați: 360 

Nr. total studenți în practică (cu finanțare de 1000lei/luna): 75 

Durata practicii: 12 săptămâni 

Manager de proiect: Prof. Univ. Dr. Ing. JIGA Gheorghe      

Gabriel - Universitatea Politehnica Bucuresti. 

                                       (sursă : http://grants.ulbsibiu.ro/primus/) 
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