Studenți
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziția de la școală la viața activă”
Titlu proiect: ”Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii”
Contract: POSDRU/109/2.1/G/82033
Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C. Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor
Beneficiar: Universitatea din Oradea

De ce să fac practică?
Cum să fac practică?
Ce obțin?

Companii
Studenți în practică... De ce?
Studentul potrivit pentru proiectul potrivit... Cum?
Obținem rezultate... Ce?
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STUDENT
In dignissim enim et?
Pretium accumsan?
Velit ipsum vehicula risus?
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Etiam commodo arcu?
Ut est tincidunt?
Laoreet sollicitudin urna?

In dignissim enim et?
Pretium accumsan?
Velit ipsum vehicula risus?
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COMPANIE

Lorem ipsum dolor?
Ssit amet consectetur?
Aadipiscing elit?
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Aenean vel nisi eu?
Mauris mollis sagittis?
Proin eget est libero?

Aliquam erat volutpat?
Phasellus feugiat vehicula?
Quam vel elementum?
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Etiam commodo arcu?
Ut est tincidunt?
Laoreet sollicitudin urna?

Re

Lorem ipsum dolor?
Ssit amet consectetur?
Aadipiscing elit?

tă
ți

Ce știu?
Ce învăț?
Ce vreau pentru viitor?

Aliquam erat volutpat?
Phasellus feugiat vehicula?
Quam vel elementum?

Cunoaștem piața muncii
Angajare
Schimb liber de idei
Duis a justo vel
Dui blandit
Porttitor eget egestas elit
Proin bibendum

