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1. Denumirea programului (tema) – Modul de consiliere și pregătire pentru carieră. Training dezvoltat în cadrul
proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi
mediul de afaceri” – PRACTeam, Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/64150
2. Tipul programului – training
3. Forma de învăţământ – cursuri faţă în faţă, ateliere de lucru.
4. Durată + număr total de ore: 72 de ore
5. Utilitatea programului – argumentarea necesităţii existenţei, introducerii, promovării unui astfel de
program: acest curs se adresează studenţilor și absolvenţilor de facultate. Cursul oferă suport în utilizarea și
integrarea într-o viziune coerentă a tuturor oportunităților de pe piața regională a locurilor de muncă și
informații specifice privind profilul profesional al aplicanților. Experiența obținută în cadrul programelor de
studii din facultate va fi valorificată practic și cursanții vor fi sprijiniți în scopul găsirii unui loc de muncă
potrivit specializării lor.

6. Misiunea programului – este de a consilia persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să-şi planifice
cariera astfel să crească şansele unei integrări cu succes pe piaţa regională a muncii.
7. Grup – ţintă –studenţi și absolvenţi
8. Obiectivele generale ale programului/ Competenţele generale
Identificarea principalelor oportunităţi de carieră ale studenţilor PRACTeam;
Însuşirea unor tehnici elementare de promovare personală în vederea maximizării şanselor în
carieră;
Stabilirea strategiei optime de dezvoltare a carierei profesionale;
Valorificarea realistă a resurselor personale pentru obţinerea celui mai potrivit loc de muncă.
10 Planul de învăţământ (cu precizarea numărului de ore aferente fiecărui tip de activitate: curs, activitate
practică, evaluare): repere teoretice , ateliere , evaluare proiecte de carieră
11 Coordonatorul programului – prof. univ. dr. Anca Dodescu şi psiholog Adriana Borza
12 Cum se finalizează (diplome, certificate, atestate etc.) – Diplomă de participare
13 Informaţii suplimentare: http://practeam.ro

