Proiect POSDRU/109/2.1/G/82033
Convergența pregătirii practice universitare
pentru integrarea reușită a studenților pe
piața muncii
REZULTATE FINALE

Cuprins
 PARTENERI
 DATE GENERALE PROIECT
 OBIECTIVELE PROIECTULUI
 ACTIVITĂȚILE DESFĂŞURATE
 REZULTATE OBŢINUTE
 INDICATORII PROIECTULUI
 CONCLUZII

Parteneri
BENEFICIAR

PARTENER 1

PARTENER 2

Date generale proiect
PROIECT FINANȚAT PRIN:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane finanțat prin
Fondul Social European
Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziţia de la școală la viaţa activă
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 01.01.2012 – 31.12.2013
VALOAREA PROIECTULUI: 1.862.141,88 LEI
DOMENIILE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE AL STUDENŢILOR:
 Calculatoare și Tehnologia Informației
 Inginerie Electronică și Telecomunicaţii
 Inginerie Electrică

Obiectivul general
AL PROIECTULUI
 CREAREA UNUI CADRU DE
ORGANIZARE, IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE ŞI EVALUARE A
STAGIILOR DE PREGATIRE
PRACTICĂ A STUDENŢILOR ÎN
SCOPUL DEZVOLTARII
APTITUDINILOR PRACTICE DE
MUNCĂ

Activităţile desfăşurate
ȊN CADRUL PROIECTULUI
 ACTIVITATEA A1. CREAREA UNUI CADRU DE ORGANIZARE, IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE ŞI EVALUARE A STAGIILOR DE PREGATIRE PRACTICĂ A
STUDENŢILOR
 ACTIVITATEA A2. MONITORIZAREA ACTIVĂ A INSERŢIEI ŞI ADAPTĂRII
STUDENŢILOR LA LOCUL DE PRACTICĂ
 ACTIVITATEA A3. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
 ACTIVITATEA A4. ABORDARE INTEGRATĂ DE BUNE PRACTICI PRIVIND
STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ A STUDENŢILOR , ORGANIZARE DE
SEMINARII
 ACTIVITATEA
A5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI ACHIZIŢII DE
ECHIPAMENTE ŞI SERVICII

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A1
 CREAREA UNUI CADRU DE ORGANIZARE, IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE ŞI EVALUARE A STAGIILOR DE PREGĂTIRE
PRACTICĂ A STUDENŢILOR

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A1

 Stabilirea unui cadru de parteneriat între firme şi universitate
prin elaborarea unei serii de documente în conformitate cu
actele normative în vigoare:
 documente aferente realizării cadrului general pentru
organizarea stagiilor de practică: Regulament de practică,
Convenție practică, Acord de parteneriat
 modele pentru documentele necesare procesului de ȋnscriere
şi participare ȋn cadrul proiectului atȃt pentru firme cȃt şi
pentru studenţi: Angajament partener de practică, Scrisoare de
intenţie, Acord date personale, Declaraţie evitare dublă
finanţare
 toate documentele au fost postate pe site-ul proiectului
www.practing.ro

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A1

 Identificarea firmelor partenere şi realizarea acordurilor de
parteneriat:
 1 document cu profilul cadru al firmelor partenere
 2 sesiuni de identificare a agenţilor economici cu rol de
partener de practică
 2 întîlniri cu reprezentanții firmelor în scopul popularizării
ofertei şi a stabilirii cadrului de parteneriat
 26 de acorduri de parteneriat semnate

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A1

 Firme parteneri de practică 21 firme
 domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – 10 firme
SC INFORMATICA SA, SC DIOSOFT SRL, SC KEYTICKET
SOLUTIONS SRL, SC NEOBYTE SOLUTIONS SRL, SC
MOBIVERSAL SRL, SC CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL, SC
CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI SRL, SC ADVANCED DATA
SERVICES SRL, SC NEXIA CONSULTING SRL, SC QUBIZ SRL
 domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicații – 5 firme
SC ALIEN CONCEPT SRL, SC CELESTICA ROMANIA SRL, SC
CONNECTRONICS ROMANIA SRL, SC PLEXUS SERVICES RO
SRL, SC ONAXA ELECTRONICS SRL
 domeniul Inginerie Electrică – 6 firme
SC SCHRACK TECHNICK SRL, SC STIMIN INDUSTRIES SA, SC
GIUPET SRL, SC AUSTROM IMPEX SRL, SC TECOR
INDUSTRIES SRL, SC REMDAC ELECTRIC SRL

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A1

 Promovarea în rândul studenților a oportunității efectuării
stagiilor de practică şi selecţia studenţilor :
 2 sesiuni de conştientizare în rândul studenţilor cu privire la
oportunităţile şi beneficiile pe termen lung oferite studenților prin
efectuarea stagiilor de practică
 2 sesiuni de selecţie a studenţilor pe baza unor criterii transparente
şi obiective în concordanţă cu principiile egalităţii de şanse =>
212 studenţi selectaţi şi incluşi ȋn grupul ţintă (12 rezerve)
 teme de practică elaborate, pe domenii de studiu
 2 întâlniri de lucru pentru repartizarea studenţilor către firme

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A1

 Instruirea studenților în vederea dezvoltării competențelor
sociale necesare facilitării inserţiei pe piaţa muncii
 2 sesiuni de instruire
 212 studenţi instruiţi/consiliaţi ȋn carieră => 8 grupe/2012 şi
6 grupe/2013, 1 material de curs elaborat şi distribuit studenţilor

 Instruirea personalului din intreprinderi cu rol de tutor pentru
pregătirea practică a studenţilor
 25 tutori instruiţi, 1 material de curs elaborat şi distribuit tutorilor

 Susţinerea financiară a studenților care au finalizat cu succes
stagiul de practică
 200 studenţi susţinuţi financiar

Grupul țintǎ
Grup ţintă

Valoare
prognozată

Valoare realizată
01.01.2012 - 30.19.2013

102. Personal din
întreprinderi cu atribuţii
de tutori/maiştri de
ucenicie/mentori
181.
Studenți
înmatriculați in sistemul
național de învațământ

Total
25

25
Femei

Bărbaţi

4

21
Total

200

212
Femei

Bărbaţi

27

185

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A2
 MONITORIZAREA ACTIVĂ A
INSERŢIEI ŞI ADAPTĂRII
STUDENŢILOR
LA LOCUL DE PRACTICĂ

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A2

 2 sesiuni de informare de prevenire a riscurilor privind sănătatea şi
securitatea la locul de muncă pentru studenţi
 2 sesiuni de monitorizarea a studenţilor pe parcursul stagiului de
practică și raportarea periodică a activității acestora:
 210 studenţi monitorizaţi şi evaluaţi
 210 studenţi au finalizat cu succes stagiul de practică => promovaţi ȋn
cadrul colocviilor de practică organizate pe domenii de studiu
 1 sistem de raportare/evaluare a activităţii pe o perioadă de timp dată

 feed-back pozitiv din partea firmelor partenere
(100% procent calificativ bine şi foarte bine)
 43 studenți angajați în urma efectuării stagiului de practică în cadrul
proiectului

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A2

 1 platformă cadru on-line de monitorizare a activităţii
studenţilor finalizată http://practing.ro/recruiter/:
 facilitează colaborarea online ȋntre studenţi, firme, tutori de la firme,
responsabili de practică de la facultate
 utilizată ȋn activitatea de monitorizare a studenţilor
 permite crearea unui profil pentru fiecare tip de utilizator: student,
tutore
 permite postarea de job-uri/teme de practica de catre firme si
aplicarea online a studentilor
 permite completarea online a caietului de practică de către studenţi

Platforma PractIng
ACTIVITATEA A2

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A3
 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A3

 acţiuni de promovare a proiectului, informare și mediatizare a
activităților proiectului:
 1 conferință de lansare a proiectului
 comunicate de presă
 2 sesiuni de diseminare a rezultatelor intermediare ale
proiectului
 materiale de prezentare aferente evenimentelor organizate în
cadrul proiectului: afişe de promovare, mape, boşuri, pliante,
materiale de prezentare
 articole de promovare: Beneficii studenţi, Caietul de practică,
Stagiile de practică în IT, Pregătirea stagiului de practică pentru
studenți, Companiile orientate spre învățare, Din culisele
stagiilor de practică, Practing 2013 – rezultate obținute

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A3

 site-ul proiectului www.practing.ro
 dezvoltat și actualizat permanent => mijloc de mediatizare online a
activităţilor proiectului
 include publicarea online a tuturor documentelor/modelelor de
documente necesare realizării cadrului general pentru organizarea
stagiilor de practică atat pentru firme cat și pentru studenți =>
descărcabile în format .pdf
 permite publicarea online a materialelor de informare/prezentare
 permite publicarea online de articole de promovare
 include activitatea de informare curentă => postarea periodică de
anunţuri cu privire la programul de derulare a acţiunilor și activităţilor
din cadrul proiectului
 poze de la evenimentele organizate
 alte informaţii utile pentru desfăşurarea proiectului

Site-ul proiectului
ACTIVITATEA A3

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A4
 ABORDARE INTEGRATĂ DE BUNE
PRACTICI PRIVIND STAGIILE
DE PREGĂTIRE PRACTICĂ A
STUDENŢILOR ,
ORGANIZARE DE SEMINARII

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A4

 2 studii de analiză şi abordare integrată de bune practici
privind activitatea de practică din toate perspectivele:
 două Focus Grup-uri cu scopul culegerii unor informaţii suplimentare
despre stagiile de practică derulate de studenţi în cadrul firmelor
partenere şi nepartenere => raport final şi integrarea răspunsurilor la
chestionarul general de practică
 3 seturi de chestionare de feedback destinate studenţilor,
responsabililor de practică şi tutorilor din firme
 o analiză primară a chestionarelor de feedback completate de către
tutori, responsabilii de practică şi studenţi
 meta-analiza informațiilor colectate în lunile de practică în urma
procesului de monitorizare şi integrarea informațiilor obținute în urma
prelucrării statistice a datelor

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A4

 1 propunere de metodologie de organizare şi desfăşurare
a stagiilor de practică cu următoarea structură generală:
 definiții ale termenilor
 legislația în vigoare
 etapele şi succesiunea lor în cadrul procesului de organizare
a stagiilor de practică
 pregătirea stagiului de practică
 desfăşurarea activității de practică
 evaluarea activității de practică

 bune practici
 anexe

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A5
 MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI
ACHIZIŢII DE ECHIPAMENTE
ŞI SERVICII

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A5

 A fost realizată ȋn permanenţă activitatea de monitorizare a
proiectului şi de evaluare a progresului înregistrat de către
managerul de proiect şi asistenţii managerului de proiect
 Activitatea de management a inclus următoarele:






organizarea analize periodice cu partenerii implicaţi în proiect
coordonarea activităţilor echipei de implementare
elaborarea de notificări, acte adiţionale, decizii
achizitionarea de echipamente şi servicii, abonamente
elaborarea periodică documente de raportare

Rezultate obţinute
ACTIVITATEA A5

 Activitatea de management a implicat de asemenea:
 managementul resurselor umane => contracte individuale de
muncă membri echipei de implementare, fişe de post
 managementul financiar, contabilitate, audit => organizarea
activităţii de contabilitate şi raportare financiară, documente
pentru plăţi din cadrul proiectului
 elaborarea și prezentarea organismelor de monitorizare POS
DRU a instrumentelor de monitorizare => ȋncărcare date şi
informaţii despre proiect şi grupul ţintă ȋn ActionWeb,
gestionare rapoarte individuale de activitate, fişe de pontaj

Rezultate obţinute
INDICATORII PROIECTULUI
 Prognozǎ – realizare

Indicatorii proiectului
Valoare
prognozată

Valoare realizată
01.01.2012 –
31.12.2013

265 Numărul de studenți sprijiniți în tranziţia de
la şcoală la viaţa activă

200

212

266 Numărul beneficiarilor
consiliere în carieră – studenţi

200

212

268 Număr de participanţi la instruire – tranziţia
de şcoală la viaţa activă - tutori firme

25

25

270 Numărul de studii, analize, rapoarte,
strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

6

6

271 Numărul parteneriatelor încheiate pentru
schimb de experienţă şi bune practici tranziţia
de la şcoală la viaţa activă

minim 21

26

Indicatori
Indicatori de realizare imediată
(output)

serviciilor

de

Indicatorii proiectului
Indicatori

Valoare
prognozată

Valoare realizată
01.01.2012 –
31.12.2013

75 %

105%

50

42

100

210

Indicatori de rezultat
267 Ponderea elevilor/studenților sprijiniți în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au
obţinut un loc de muncă sau au participat activ
la cursuri ulterioare

272 Număr de persoane care au beneficiat de
consiliere/orientare şi au găsit un loc de
muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
273 Persoane care au beneficiat de
consiliere/orientare şi au continuat studiile –
tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Indicatorii proiectului
Valoare
prognozată

Valoare realizată
01.01.2012 –
31.12.2013

6 Platformă cadru on-line de monitorizare a
activităţii studenţilor

1

1

7 Procentul minim de studenți care vor primi
feed-back pozitiv din partea firmelor

75 %

100 %

Indicatori
Indicatori adiționali de rezultat

Concluzii
BENEFICIILE PROIECTULUI – STUDENȚI
 POSIBILITATEA DE A EFECTUA PRACTICA LA FIRME IMPORTANTE DIN DOMENIUL
DE SPECIALITATE SUB ÎNDRUMAREA UNOR TUTORI SPECIALIZAȚI
 POSIBILITATEA INTERACŢIUNII ON-LINE ÎNTRE FACTORII IMPLICAŢI: STUDENŢI,
FACULTATE ȘI FIRME PE BAZA UNEI PLATFORME CADRU ONLINE DEDICATE
 SPRIJIN ÎN OBȚINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ POTRIVIT PREFERINȚELOR,
ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR PERSONALE
 BENEFICIARI AI SERVICII SPECIALIZATE DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE
PREFESIONALĂ

 BENEFICIARI AI MATERIALE SUPORT NECESARE REALIZĂRII STAGIILOR DE
PRACTICĂ
 BENEFICIARI AI SUBVENȚIILOR DE PRACTICĂ

Concluzii
BENEFICIILE PROIECTULUI - UNIVERSITATE, CADRE DIDACTICE

 DEZVOLTAREA UNUI CADRU GENERAL DE ORGANIZARE,
IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A STAGIILOR DE
PREGATIRE PRACTICĂ A STUDENŢILOR
 DOBÂNDIREA DE COMPETENŢE SPORITE ÎN COORDONAREA
ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ ALE STUDENŢILOR
 ÎNŢELEGEREA MAI BUNĂ A NECESITĂŢILOR ŞI CERINŢELOR MEDIULUI
ECONOMIC
 DEZVOLTAREA UNOR COLABORĂRI CU FIRMELE DE PROFIL

Concluzii
BENEFICIILE PROIECTULUI - MEDIUL ECONOMIC

 FORMAREA DE CAPITAL UMAN CALIFICAT ÎN CADRUL FIRMELOR
PARTENERE
 FACILITAREA PROCESULUI DE SELECŢIE ŞI RECRUTARE A
RESURSELOR UMANE
 LĂRGIREA COLABORĂRII CU UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Concluzii finale
REZULTATE PROIECT
 PROIECTUL ŞI-A ÎNDEPLINIT OBIECTIVELE PROPUSE INIȚIAL
 INDICATORII PROIECTULUI AU FOST REALIZAȚI
 PROIECTUL ADUCE UN PLUS DE VALOARE PRIN ACOPERIREA NEVOILOR
GRUPULUI ŢINTĂ DE A BENEFICIA DE O ACTIVITATE DE PRACTICĂ BINE
ORGANIZATĂ, BAZATĂ PE UN CADRU INSTITUŢIONAL / METODOLOGIE
CORESPUNZĂTOARE DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI => ORGANIZAREA DUPĂ FINALIZAREA
PROIECTULUI A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PE BAZA METODOLOGIEI DE
ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PROPUSE
ŞI A PLATFORMEI PRACTING

Vă multumesc !

