
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 6 Educație și Competențe
Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar  care își  găsesc un loc de muncă urmare a accesului  la  activități  de învățare la un
potențial  loc  de  muncă/cercetare/inovare,  cu  accent  pe  sectoarele  economice  cu  potențial
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: “Insertia absolventilor prin stagii de pregatire PRACtica moderne si eficiente din
cadrul Universitatii TEHnice Gheorghe Asachi din Iasi, pe piata muncii – PRACTEH”
Contract POCU/626/6/13/131181 (OIPOSDRU NE 10372/21.09.2020)

INFORMARE, RECRUTARE ȘI SELECȚIE, CONSILIERE ȘI
ORIENTARE PROFESIONALĂ, FORMARE ȘI STAGII DE PRACTICĂ

PENTRU UN GRUP ȚINTĂ DE STUDENȚI AI TUIASI ÎN CADRUL
PROIECTULUI POCU ID 131181

„Insertia  absolventilor  prin  stagii  de  pregatire  PRACtica  moderne si  eficiente  din
cadrul Universitatii TEHnice Gheorghe Asachi din Iasi, pe piata muncii – PRACTEH”

Vrei  să  ai  parte  de  servicii  specializate  de orientare  și  consiliere  în  carieră  prin
evaluarea aptitudinilor tale pentru a vedea care sunt punctele tale forte?

Vrei  să  participi  la  ateliere  prin  care  îți  vei  putea  dezvolta  abilități  precum
comunicarea, lucrul în echipă, leadership-ul, capacitatea de a realiza și dezvolta un
proiect, managementul timpului sau prezentarea în fața unui public?

Vrei  să  participi  la  workshopuri  în  care  se  vor  aborda  teme  foarte  interesante
precum: 

- Cum identifici un loc de muncă? 
- Cum să te pregătești pentru întâlnirea cu angajatorul
- Inteligența emoțională
- Stabilirea obiectivelor personale și de carieră 
- Marketing personal sau branding personal
- Elemente de comunicare
- Persuasiune - arta de a influența
- Managementul timpului 
- Inteligenta emoțională
- Comportament asertiv vs agresiv
- Obiceiuri și obiective care garantează rezultate

Vrei  să-ți  formezi  competențe  antreprenoriale  și  să-ți  înființezi  o  întreprindere
simulată?



Vrei să faci un stagiu de practică în domeniul tău de studii la o companie parteneră a
universității?

Pentru a te înscrie, trebuie să depui un dosar cu următorul conținut: 
- Cerere de înscriere (Anexa 1);
- Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare

ale proiectului (Anexa 2);
- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

(Anexa 3);
- Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
- CV – model recomandat Europass  (Anexa 5);
- Formular grup țintă (Anexa 8);
- Copie carte de identitate.

Dosarul de candidatură se va trimite scanat, dlui conf. dr. ing. Sebastian Teodor
Aradoaei,  prin  email  la  adresa  arsete@tuiasi.ro,  până  cel  târziu  duminică,
25.10.2020. Originalele se vor păstra, urmând a fi aduse fizic la revenirea studenţilor
în Iaşi.

!!!  Beneficii: 
- beneficii materiale la finalul unei activități complete la care vei participa,
- certificat de participare la cursul de antreprenoriat,
- stagiu de practică la un angajator în domeniu,
- bursa de 400 lei la finalul cursului și al stagiului de practica.

ATENŢIE! Numărul locurilor este limitat la 10 studenţi din anul III de studiu,
respectiv 30 de studenţi din anul IV de studiu.



!!!! Atenție!
Nu pot fi selectați în proiect studenți din Rep.Moldova care nu au domiciliul în
România și nu au CNP, pentru ca nu pot fi introduși în baza de date POCU
Form privind studenții Grup Tinta participanți în proiect!

Nu pot fi  selectați  în proiect studentii  care au mai prticipat la programe de
imbunatatire a competentelor antreprenoriale.

Studentii selectati in proiect nu pot urma in paralel cursuri din alte proiecte
POCU pe tematica similara.

Studenții care au mai participat în anii anteriori în alte proiecte pot participa în
proiectul POCU 131181-PRACTEH.


