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CE ESTE UN STAGIU
DE PRACTICĂ?

ESTE BENEFIC?

Un stagiu de practică reprezintă
activităţi desfăşurate la un loc de
muncă efectiv, la firme din mediul
de
afaceri
pentru
a
oferi
posibilitatea
studenților
sau
masteranzilor de a se familiariza cu
specificul şi cultura organizaţiilor şi
de a cunoaşte fluxul de activităţi
sprijinind
direct
angajaţii
în
îndeplinirea sarcinilor curente.

Mulţi studenţi găsesc locuri de
muncă permanente la firma la care
au avut un stagiu de practică. Acest
lucru este benefic atât pentru
partenerii de practică cât şi pentru
studenţi, deoarece, stagiarii au
nevoie de puțină sau chiar nici o
pregătire și pot începe imediat
lucrul.

ACȚIUNI VIITOARE
Întâlniri motivaționale;
Mese rotunde;
Workshop-uri;
Consiliere pre-sagiu, în timpul
stagiului și post stagiu;
 Acordarea
subvențiilor
de
practică;
 Desfășurarea concursului cu
premii.





CE PRESUPUNE?
În cadrul unui stagiu de practică, se
face un schimb de experiență între
studenţi și angajator. Studenţii oferă
forță de muncă gratuită pentru a
căpăta experiență într-un domeniu
anume, în timp ce angajatorii pot să
analizeze
studenţi
pentru
a
determina dacă aceștia se pot
potrivi pe o cariera specifică şi pot
să creeze o rețea de contacte ce va
fi folositoare ca bază de date.

REZULTATE URGS
Au fost recrutaţi 21 de studenţi de
la Facultatea de Drept și Științe
Administrative, iar 16 dintre aceştia
au continuat stagiul de practică.
Restul de 5 erau absolvenţi ai
anului IV - Drept sau au renunţat
din motive personale.

REZULTATE AFT
Au fost recrutați 228 studenți de la
Facultatea de Management Militar,
din anul al II-lea, Managementul
Organizațiilor. 136 au încheiat
stagiile de practică în luna
septembrie, iar ceilalți 92 au
început practica în 26.10.2015.
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică!”
Nr. contract: POSDRU/189/2.1/G/155674

Experți stagii de practică:
URGS:
Sima Elena și Boţian Elisabeta;
AFT:
Stanciu Leontin, Moşteanu Dănuţ,
Florişteanu Elena, Virca Ioan și
Bârsan Ghiţă;
Experți recrutare şi monitorizare:
URGS:
Vasiu Diana;
AFT:
Bumbuc Ştefania, Macovei
Crenguţa și Ispas Lucian;

http://stagiipractica.roger-univ.ro

