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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 

 

 

 

 

Avantajele participării în cadrul proiectului  

“Primii pași spre o carieră de succes” 

 

 

Proiectul “Primii pași spre o carieră de succes”, se adresează studenților care 

se pregătesc pentru a se integra pe piața muncii după absolvirea studiilor 

universitare.  

Pentru a se asigura o mai bună tranziție de la școală la viața activă se impune 

o data în plus corelarea pragmatică și eficientă a teoriei cu practica de specialitate, 

obligatorie în sistemul de învățământ pe durata studiilor universitare. 

Publicul ţintă vizat de acest proiect va beneficia de următoarele avantaje: 

 Identificarea preferinţelor şi aptitudinilor studenţilor în raport cu opţiunile de 

angajare şi cu cerinţele angajatorilor; 

 Crearea şi consolidarea unei reţele de parteneriat între universităţi şi 

angajatori - pentru asigurarea stagiilor de pregătire practică; 
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 Implementarea unui sistem de stagii de pregătire practică adecvată locurilor 

de muncă disponibile în rândul angajatorilor; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat de învăţare care să permită inovarea 

ofertelor de formare; 

 Asigurarea condiţiilor pentru implicarea pragmatică şi creativă a tuturor 

cursanţilor la stagii de pregătire practică, astfel încât să fie posibilă creşterea 

valorii adăugate în activităţile desfăşurate ca specialişti. 

Activitățile proiectului vor contribui la creșterea relevanței calificărilor 

studenților asistați față de dinamica pieței muncii, aceștia având șanse sporite de a 

beneficia de o posibilă angajare în cadrul companiei la care desfăşoară stagiul de 

pregătire practică întrucât vor fi pregătiți conform cerințelor concrete ale 

angajatorilor de pe piață, inserția lor fiind mult mai ușoară.  

Prin realizarea obiectivelor proiectului, grupul țintă va beneficia de o ofertă 

integrată de instruire și practică în același timp, din perspectiva corelării sistemului 

de educație cu dinamica pieței muncii. Deasemenea, prin abordarea integrată pe 

care o promovează, proiectul contribuie la realizarea unei corelări a educației și 

învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. 

Sustenabilitatea acestui proiect este garantată prin asigurarea cadrului și 

resurselor necesare desfășurării stagiilor de pregătire practică pentru studenții din 

domeniu. Aceste stagii practice vor constitui un exemplu de bună practică în ceea 

ce privește elaborarea și implementarea unui stagiu de pregătire practică complet 

care poate fi pus și la dispoziția altor beneficiari, altor serii de absolvenți.  
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Proiectul promovează prin toate activitățile sale, egalitatea de șanse și non-

discriminarea. Accesul și participarea beneficiarilor la activități se va realiza în 

ordinea solicitării acestora, fără nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință 

legată de vârstă, sex, naționalitate, etnie, handicap, religie, convingeri, apartenență 

la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop restrângerea 

sau limitarea accesului în condiții de egalitate. Accesul la informațiile despre proiect 

și activitățile acestuia vor fi prezentate public în comunicate de presă, pe siteul 

proiectului și în materialele informative.  

Pentru mai multe informaţii despre statutul, organizarea şi desfăşurarea 

proiectului “Primii pași spre o carieră de succes” – vizitaţi site-ul: 

http://grants.ulbsibiu.ro/primus/. 

  Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axă prioritară: 2 

”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, aria de intervenție 

”Tranziția de la școală la viața activă”. 
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