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Invitaţie
la conferinţa finală a proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047 cu titlul „Construiesteti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan”
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Data: 22 octombrie 2015, ora 10.00, Auditorium Antonie Iorgovan

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, împreună cu Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba-Iulia în calitate de beneficiar şi ASPIT&C, partener, au plăcerea de a vă
invita la conferinţa finală a proiectului „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de
practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan”, ID POSDRU/161/2.1/G/141047.
Obiectivul general al proiectului a fost și este acela de a dezvolta competenţe şi abilităţi
practice în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii a unui număr de 400 studenţi
din Sistemul National de Învăţământ - regiunea Centru, într-un interval de 18 luni, cu un
cost total de 1.463.702,5 lei (din care finanţarea nerambursabilă acordată de
AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 98%, respectiv 1.434.428,45 lei). Proiectul
vizează un pachet integrat de consiliere şi orientare în carieră, deprinderea de abilităţi
personale relevante, mentorat, stagii de practică şi oportunităţi sporite pentru
participarea pe piaţa muncii.
Evenimentul se va desfășura cu participarea echipei de proiect, a experţilor, a
studenţilor - beneficiari, a reprezentanţilor mediului de afaceri, precum şi a
reprezentanţilor mass-media.
Vă aşteptăm alături de noi!
Rector/Coordonator Partener
Prof.univ.dr. Dr.H.C. Gheorghe Bichicean

Persoană de contact: Cristina Schink - Secretar; Tel. +40-0740373918
http://www.roger-univ.ro/cercetare/proiecte
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