ANUNŢ
privind stagiile de practică care se organizează şi se desfăşoară în cel de-al trei-lea an
de implementare a Proiectului POSDRU/90/2.1/s/64176 “Studenţi practicienistudenţi activi şi integraţi”
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare Carol I, a
demarat la 1 iulie 2012 activităţile din cel de-al treilea an de implementare a proiectului
POSDRU/90/2.1/S/64176 “Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi”.
Principalul obiectiv al proiectului îl constituie întărirea capacităţii de derulare optimă a
stagiilor de practică pentru studenţii instituţiilor din proiect, prin întărirea motivaţiei celor implicaţi,
prin diseminarea corespunzătoare printre studenţi a informaţiilor privind stagiile de practică şi
derularea unui program continuu şi eficient de evidenţă şi încadrare a studenţilor în activitatea
practică.
Proiectul se desfasoară în regiunile: Bucureşti- Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est
Centru, judeţele: Argeş, Dolj,Vâlcea, Bucureşti, Constanţa, Braşov şi Alba.
În anul universitar 2012-2013 stagiile de practică studenţească se vor desfăşura în
cadrul şi cu sprijinul financiar rezultat din implementarea de către Universitatea “Spiru Haret”,
în parteneriat cu Univeritatea Naţională de Apărare “Carol I“, a proiectului strategic
POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi”.
Practica studenţească a devenit obligatorie şi este reglementată prin Legea nr. 258/2007 cu
modificările şi completările ulterioare. Grupul-ţintă al proiectului a fost majorat, în cel de-al treilea an
al proiectului, de la 6300 la 8000 de studenţi, care vor desfăşura practica de specialitate obligatorie
prin acest proiect, pentru următoarele specializări: Finanţe şi Bănci, Jurnalism, Comunicare şi
Relaţii Publice, Geografia Turismului, Drept, Administraţie Publică, Marketing, Afaceri
Internaţionale, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Sociologie, Psihologie,
Ştiinţe militare.
Pentru informaţii suplimentare ne putei contacta la: Universitatea “Spiru Haret”
•

Adresa: Strada Italiană, nr. 28,sector 2, Bucureşti

• Tel. 021/455.19.99
• e-mail: studentipracticieni@spiruharet.ro
• Web: www.studentipracticieni.ro
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, Manager proiect

(de publicat pe website-ul proiectului,septembrie 2012)
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