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Studenţii şi masteranzii economişti dobândesc „Acces la o carieră de succes!” printr-un proiect cu finanţare
europeană!

Drumul spre o carieră de succes este uneori anevoios şi plin de provocări, chiar şi pentru studenţii şi
masteranzii cu o bună pregatire teoretică. Pentru a facilita accesul viitorilor absolvenţi şi specialişti în
domeniul ştiinţelor economice la o carieră pe măsura pregătirii lor, Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara implementează, în parteneriat cu
Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG - Structural Consulting™ Group, proiectul „Acces la o carieră
de succes!” (ACSA), POSDRU/161/2.1/G/134815.

Proiectul a fost lansat ieri, 4 iunie 2014, în cadrul unei conferinţe organizate la Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor, în prezenţa a peste 100 de studenţi şi masteranzi, precum şi a unor cadre didactice
din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din Regiunea Vest.

Proiectul ACSA reprezintă o oportunitate pentru studenţii de la ciclurile licenta şi master de a-şi forma
competenţele practice necesare găsirii unui loc de muncă şi dezvoltării unei cariere de succes. În cadrul
proiectului, cel putin 353 de studenţi şi masteranzi ai Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor vor
beneficia de servicii de consiliere şi orientare profesională, furnizate de specialişti reputaţi, proveniţi din
mediul privat.

200 de studenţi şi masteranzi vor efectua stagii de practică în companii din Regiunea Vest, astfel încât să îşi
completeze cunoştinţele dobândite pe bancile facultăţii cu acele competenţe practice solicitate de angajatori.
Companiile în care se desfaşoară stagiile de practică activează în domenii variate de activitate – producţie,
comerţ, servicii, instituţii de credit, instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare –
răspunzând nevoilor de pregatire practică ale studenţilor si masteranzilor de la diferite specializări.

Cei mai performanţi studenţi şi masteranzi vor fi selectaţi pentru a participa la două ateliere tematice, unde
vor afla secretele succesului în carieră direct de la practicieni: specialişti consacraţi, manageri sau
antreprenori! Sub îndrumarea acestora, participanţii vor participa la activităţi de tipul jocurilor sau simulărilor
de afaceri, prin care să îşi dezvolte abilităţi care nu sunt acoperite de curricula instituţiilor de învăţământ
superior: managementul timpului şi al stresului, abilităţile de prezentare, managementul echipei de proiect,
tehnici de negociere.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul Major de Interventie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţă activă.

Mirela Săcăluş,
Expert informare-comunicare
Proiect POSDRU/161/2.1/G/137080
Structural Consulting™ Group – Partener


