SPECIALIZĂRILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI SE DESFĂŞOARĂ STAGII DE
PRACTICĂ ÎN CEL DE-AL TREI-LEA AN DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
POSDRU/90 /2.1 /S / 64176 “STUDENŢI PRACTICIENI-STUDENŢI ACTIVI ŞI
INTEGRAŢI”
Proiectul „Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi” a carui inițiator/beneficiar este
Universitatea “Spiru Haret”, în parteneriat cu Universitatea Naționala de Aparare “Carol I”, este un
proiect strategic care se desfașoară pe o perioada de 3 ani (2010-2013), în prezent aflându-ne în cel deal treilea an de implementare, avand ca obiectiv general efectuarea de studii, analize, rapoarte şi
strategii în domeniul corelării teoriei cu practica de specialitate pe durata studiilor universitare, pentru
asigurarea tranziţiei de la şcoală la economia reală, în vederea îmbunătăţirii modului de organizare şi de
desfăşurare a practicii de specialitate, disciplină obligatorie în planurile de învăţământ si obtinerea, ca
rezultat direct, a îmbunătăţirii pregătirii absolvenţilor pentru integrarea pe piaţa muncii.
Proiectul abordează problematica dezvoltării resurselor umane prin corelarea învăţării cu piaţa
muncii, în vederea asigurării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, în contextul integrării României în
Uniunea Europeană, este un proiect multiregional, se desfasoara in 5 regiuni de dezvoltare, respectiv
în 7 judete din Romania (Bucureşti; Constanţa; Dolj; Vâlcea; Argeş; Braşov; Alba).
Prin implementarea proiectului s-a urmărit şi se urmăreşte întărirea capacităţii de derulare a
stagiilor de practică pentru studenţii instituţiilor partenere, în cadrul proiectului, în următoarele
specializări de licenţă/masterat:
• Finanţe şi Bănci,
• Jurnalism,
• Comunicare şi Relaţii Publice,
• Geografia Turismului,
• Drept,
• Administraţie Publică,
• Marketing,
• Afaceri Internaţionale,
• Management,
• Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
• Psihologie,
• Sociologie,
• Ştiinţe militare:
- Conducere interarme-forţe terestre,
- Conducere interarme-forţe aeriene,
- Conducere interarme-forţe navale
- Management logistic
- Securitate naţională şi comunicare publică
- Management economico-financiar
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Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere întocmirea de rapoarte de analiză, pe bază de
chestionare, a nevoilor de practică a studenţilor, cadrelor didactice coordonatoare şi tutorilor, pe baza
cărora s-au elaborat documentele suport necesare desfăşurării practicii de specialitate, în format
standardizat sau propriu fiecărei specializări, după caz. S-au elaborat totodată şi proceduri unitare de
organizare şi de desfăşurare a stagiilor de practică la partenerii de practică din mediul economic real.
Toate aceste obiective au urmărit şi urmăresc:
1) întărirea motivaţiei celor implicaţi;
2) creşterea nivelului de pregătire a tutorilor;
3) derularea unui program continuu şi eficient de evidenţă şi încadrare a studenţilor în activitatea
practică;
4) identificarea unor instituţii cu dotare logistică necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi
crearea unei evidenţe coerente;
5) diseminarea corespunzătoare printre studenţi a informaţiilor privind stagiile de practică;
6) realizarea unor materiale suport pentru stagiul de practică;
7) instruirea adecvată a practicanţilor în privinţa legislaţiei şi protecţiei muncii şi conduita la locul de
muncă.
Prin desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul proiectului se urmăresc principiile dezvoltării
durabile, a sustenabilităţii, transpuse în dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe ale studenţilor
participanţi. Pregătirea practică a studenţilor constituie, în fapt, o investiţie eficientă pe linia resurselor
umane. Rezultatele obţinute în cadrul proiectului, metodologiile, procedurile, documentele
standardizate, sistemul de evaluare a practicii studenţeşti, aplicaţiile informatice, caietele şi manualele
de practica elaborate, au putut şi pot fi folosite şi de către ceilalţi studenţi, neînscrişi în grupul ţintă, care
au efectuat sau vor efectua stagiile de practică folosind aceleaşi etape, metodologii, proceduri.
Această experienţă şi lecţie învăţată, va fi folosită şi după finalizarea proiectului, sistemul de
organizare a practicii studenţeşti şi materialele suport elaborate urmând a se extinde şi la alte generaţii
de studenţi, dar şi la alte specializări, necuprinse în cadrul proiectului. Efectul perfecţionării şi
profesionalizării stagiilor de practică a studenţilor se va resimţi la viitoarele locuri de muncă,
contribuind astfel, în general, la creşterea nivelului de dezvoltare economico-socială.
Prin intermediul website-ului proiectului www.srtudentipracticieni.ro se asigură transparenţa si
caracterul public al rezultatelor proiectului folosind mijloacele informatice moderne de comunicare și
acces la informaţii, inclusiv facilitarea accesului studenților și cadrelor didactice la baze de date în
domeniu.
Succesul proiectului este asigurat de faptul că activităţile din primii 2 ani de activitate au fost
implementate integral şi nu se întrevăd probleme care să afecteze respectarea graficului, resursele
alocate sau atingerea rezultatelor aşteptate, în cel de-al treilea an de implementare a proiectului.
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