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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 

 

 

 

 

 

Cum să pornești spre o carieră de succes, în funcție de 

domeniul și specializarea absolvite 

 

    

  În zilele noastre, trebuie să avem în vedere faptul că din primii ani de școală și 

până la finalizarea facultății, cu toții ne pregătim pentru acest moment: găsirea unui 

loc de muncă. Experimentăm, alegem, renunțăm, luăm decizii, învățăm pentru că, într-

un final, să fim cât mai bine pregătiți și să putem face aceasta alegere în cunoștință de 

cauza, cu șanse cât mai mari, spre o carieră de succes. 

  Pentru a-și spori șansele de angajare, absolvenții de facultate trebuie să parcurgă 

anumite etape. Mai jos, prezentăm câteva sfaturi utile pentru absolvenții care își 

doresc o carieră de succes: 

 Să participe la cât mai multe stagii de practică în timpul facultății 
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 Să participe la conferințe și simpozioane științifice pe durata anilor de studii 

 Să se implice în activități de voluntariat 

 Să facă parte din organizațiile studențești care activează în cadrul universităților 

în care studiază. 

 Să învețe la perfecție o limbă străină, de preferat engleza sau germana 

 Să învețe bine, iar efortul depus să se reflecte și în rezultatele academice 

 Să dorească sa aibă experiențe noi 

 Să participe la evenimentele organizate în cadrul facultății 

 Să dețină un CV întocmit corect, să se pregătească pentru interviurile de 

angajare și să participe la cât mai multe interviuri. 

De asemenea, participarea în cadrul proiectelor POSDRU joacă un rol important 

în primii pași spre cariera dorită, întrucât ajută la: dezvoltarea competențelor practice 

ale studenților participanți la stagiile de pregătire practică, îmbunătățirea accesului 

studenților pe piața muncii, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă tinere, un 

parteneriat de durată între mediul economic și cel academic. 

 

 


