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1. Descrierea Proiectului Stagii de practică și activități de orientare
profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare
Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)
1.1. Obiectivele generale ale proiectului
Proiectul pornește de la necesitatea completării formării profesionale de nivel
universitar cu vectorii practic-aplicativi ceruți de o piața a capitalului uman definitorie
pentru economia terțiară și cuaternară. Obiectivul general al proiectului îl constituie
dezvoltarea abilităților cognitive, antreprenoriale și practic-aplicative pentru minimum
340 de studenți înmatriculați la programele de studii universitare de licență
Administrarea afacerilor în comerț, și respectiv Economie și afaceri internaționale (EAI)
în vederea însușirii de către aceștia a instrumentelor curriculare și extracurriculare
menite a le facilita creșterea șanselor de ocupare și integrării cu succes pe piața muncii
precum și începerea unor afaceri pe cont propriu în domenii de mare perspectivă la
nivel regional, național și european. Proiectul este astfel conceput încât să pună la
dispoziția membrilor grupului țintă (GT) un set sinergic de instrumente moderne de
formare profesională care vor rezulta în urma pilotării celor mai moderne mijloace de
desfășurare a unor stagii de practică și a unor programede orientare profesională și
consiliere pentru o carieră de succes. Efectul de antrenare pe termen lung al
proiectului va rezulta din potențarea aptitudinilor cognitive și lucrative ale persoanelor
aflate în procesul de tranziție de la programele de educație și formare profesională la
o piață tot mai dinamică a resurselor umane, facilitarea inserției tinerilor absolvenți pe
piața muncii și creșterea gradului de ocupare a acestora în baza noilor competențe
dobândite. Membrii grupului țintă vor efectua stagii de practică la un panel de companii
selectate de către experții proiectului împreună cu conducerile celor două facultăți
(Business și Turism și RelațiiEconomice Internaționale) și la care vor lua nota de: cele
mai bune practici înmaterie de leadership dedicat și adecvat noilor modele de afaceri,
valențele antreprenoriatului proactiv, benchmarking-ul definitoriu pentru noile funcții
ale întreprinderii moderne (responsabilitate socială, responsabilitate ecologică,
conformare voluntară, buna guvernanță). În acest sens, în proiect, va fi creat un Centru
de resurse BREIT pentru practica studenților în Administrarea Afacerilor (AA),
respectiv în Economie și Afaceri Internaționale (EAI), funcțional online, conceput ca
un parteneriat sustenabil între potențialii angajatori, universitate si studenți și care va
asigura suport informatic pentru implementarea activităților destinate GT al proiectului.
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Pentru facilitarea tranziției de la educație la muncă, membrii grupului țintă vor beneficia
de multiple și benefice activități de informare, orientare și consiliere și de acțiuni suport
pentru debutul în carieră (inclusiv vizite de studiu/tematice la companii, sesiuni de
informare și ateliere ale carierei cu participarea angajatorilor) și de valorile unei
diagrame relaționale proactive și actualizate în timp real. Proiectul are în vedere
dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de informare, orientare și consiliere prin
configurarea unor instrumente specifice, contribuind astfel la plusul de cunoaștere în
plan personal și la dezvoltarea oportunităților de carieră/dezvoltare a carierei pentru
studenți după absolvire precum și la creșterea coeficientului de complementaritate
între cunoștințele, capabilitățile și aptitudinile teoretice dobândite în școală și cerințele
practice ale mediului economic și social din regiunile de dezvoltare eligibile.Activitățile
de orientare și consiliere sunt astfel concepute pentru a permite dezvoltarea abilităților
studenților pentru inițierea, dezvoltarea și managementul propriei cariere, contribuind
la atenuarea impactului potențial negativ specific primei etape a vieții active - primul
loc de muncă. În vederea îmbunătățirii coeficientului de inserție în piața muncii a
membrilor GT, în proiect vor fi implementate și activități inovatoare – atelierele carierei
– care vor asigura contactul direct cu angajatorii și specialiștii din diferite organizații și
vor familiariza studenții cu specificul activității și carierei în domeniile AA și EAI.
Activitățile de orientare și consiliere permit definirea planurilor de carieră și asigură
studenților condiții pentru îmbunătățirea parcursului educațional (continuarea studiilor
în ciclul de masterat sau doctorat) și a carierei profesionale.
Realizarea stagiilor de practică va implica identificarea potențialilor angajatori –
parteneri de practică pentru studenții din domeniile AA și EAI, ceea ce va contribui la
îmbunătățirea interacțiunii dintre universitate și comunitatea de afaceri și la
diversificarea activităților derulate în parteneriat. Proiectul contribuie, pe termen lung,
la o mai bună comunicare între universitate și angajatori și la promovarea unei abordări
proactive a universității în definirea planurilor educaționale. Proiectul contribuie astfel
la creșterea relevanței pregătirii studenților din domeniile AA și EAI pentru cerințele
unei piețe regionale a muncii și, implicit, la creșterea gradului de ocupare a viitorilor
absolvenți în sectoarele terțiar (servicii) și cuaternar (sectoare intensive în cunoaștere
și creativitate). Asigurarea unui pachet integrat de servicii de orientare și consiliere,
dublat de stagii de practică în organizații relevante pentru domeniile de studii
universitare de licență vizate de proiect, susține dezvoltarea unui sistem eficient de
direcționare a studenților/construcție a carierei și, implicit la creșterea nivelului de
inserție sustenabilă a viitorilor absolvenți. Proiectul contribuie la îmbunătățirea
sistemului de comunicare între companii, studenți și universitate prin crearea unui
Centru de resurse on-line BREIT. Pe termen lung, proiectul
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contribuie la creșterea implicării companiilor în: procesul de redefinire a arhitecturilor
curriculare; transferul de bune practici de afaceri către mediul academic; pregătirea
practică a studenților, susținând creșterea adecvabilității pregătirii teoretice și practice
a viitorilor absolvenți în domeniile AA și EAI la cerințele pieței muncii precum și
îmbunătățirea parcursurilor de carieră ale studenților.
1.2. Obiectivele specifice
Principalele obiective specifice ale proiectului „Stagii de practică și activități de
orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii
universitare AA și EAI“ sunt:
O1. Îmbunătăţirea serviciilor de informare, orientare și consiliere precum şi oferirea de
activităţi suport pentru minimum 340 de studenți înmatriculați la ciclul de studii
universitare de licenţă din domeniile de specializare AA şi EAI în vederea
fundamentării deciziilor acestora în ceea ce priveşte parcursul profesional/
educaţional.
O2. Dezvoltarea unui Centru de resurse online prin consolidarea parteneriatului
între universitate, asociaţii profesionale, structuri instituţionalizate ale societăţii civile,
entităţi publice operaţionale la nivel regional şi naţional, angajatori relevanţi pentru
regiunile în care se implementează proiectul, specialişti de la companiile cu care se
încheie Convenţii cadru de parteneriat şi membrii GT în vederea facilitarii tranziţiei de
la educaţie la muncă şi îmbunătăţirii traseului în carieră a minimum 340 de studenţi
din domeniile AA şi EAI.
O3. Îmbunătăţirea aptitudinilor de muncă necesare pentru inserţia ulterioară pe o piaţă
a muncii aflată într-o dinamică exponenţială pentru minimum 340 de studenti din
domeniile AA şi EAI prin stagii de practică derulate la firme reprezentative pentru
domenii respective.
O4. Pilotarea unor metode inovative de organizare şi desfăşurare a stagiilor de
practică şi a sesiunilor de orientare profesională şi consiliere pentru o carieră de
succes. Vor fi folosite instrumentele comunicaţionale moderne, conexiunile la reţelele
de socializare şi instrumentarul IT care vor permite sporirea sinergiei aferente unor
programe de educaţie şi formare profesională specifice sectoarelor terţiar şi cuaternar
ale economiei moderne.
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În vederea realizării obiectivelor specifice ale proiectului este avută în vedere
implementarea următoarelor activități:
A1. Elaborarea unor Convenţii între instituţia de învăţământ superior aplicantă şi
partenerii de practică (potenţiali angajatori ai viitorilor absolvenţi) cu entităţi din
sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Subactivități:
 A1.1. Se va proceda la elaborarea unor Convenţii cadru practică în care se
vor cuprinde detaliat toate aspectele necesare derulării unor relaţii contractuale
reciproc benefice pentru părţi, insistându-se asupra sustenabilităţii relaţionale
şi a maximizării efectelor de antrenare;
 A1.2. Formalizarea Convenţiilor cadru de parteneriat, definirea profilelor de
practică solicitate de companii şi convenirea perioadelor şi a condiţiilor în care
se vor organiza stagiile de practică.
A2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională personalizată pentru
studenţi, axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii
Subactivități:
 A.2.1. Dezvoltarea ghidurilor şi a instrumentelor de orientare şi consiliere a
studenţilor;
 A2.2. Activităţi de orientare şi consiliere pentru studenţi – şedinte de consiliere
individuală si de grup, definire profil personal şi profesional al studenţilor;
 A2.3. Realizarea unei campanii de informare a studenţilor cu privire la
programele de orientare profesională şi consiliere pentru carieră – newsletter,
anunţuri, workshopuri cu participarea reprezentanţilor angajatorilor – pentru
informarea cu privire la specificul domeniului, cerintele posturilor, stagiile de
practică etc.;
 A2.4. Realizarea de vizite tematice/studiu pentru studenţi în companii –
realizarea de prezentări ale angajatorilor, întelegerea şi cunoaşterea
condiţiilor de realizare a activităţilor şi a sesiunilor de orientare profesională şi
consiliere pentru carieră.
A3. Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii
către universitate privind nevoile lor de instruire, precum şi de la universitate către
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întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel
regional
Subactivități:
 A3.1. Colectarea informaţiilor referitoare la cerinţele prezente şi viitoare ale
pieţei muncii, definitorii pentru sectoarele terţiar şi cuaternar din regiunile în
care se implementează proiectul;
 A3.2. Elaborarea unui ghid metodologic cuprinzând nevoile de instruire
practicaplicativă şi remiterea acestui document către companiile cu care s-au
încheiat Convenţii cadru de parteneriat;
 A3.3. Obţinerea feedback-ului din partea companiilor partenere şi pregătirea
pachetelor de instruire practic-aplicativă aferente.
A4. Organizarea şi derularea stagiilor de practică în conformitate cu cerinţele cuprinse
în Fişele disciplinei Practică de specialitate de la programele de studiiintitulate AA şi
respectiv EAI
Subactivități:
 A4.1. Selectarea membrilor GT dintre studenţii înmatriculaţi la ciclul de studii
universitare de licenţă de la programele de studii AA şi EAI care au domiciliul în
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord- vest
şi Centru;
 A.4.2. Crearea şi dezvoltarea Comunităţii de practică, valorificarea relaţiilor
parteneriale dezvoltate cu actori relevanţi ai mediului de afaceri,
operaţionalizarea funcționalităților privind profilul studentilor, fişele de
prezentare ale companiilor, elaborarea caietelor de practică, actualizarea
fișelor de observare;
 A 4.3. Derularea stagiilor de practică pentru studenţi.
A5. Pilotarea de soluţii inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluarea competenţelor, inclusiv prin intermediul TIC
Subactivități:
 A5.1. Activităţi inovatoare pentru pregătirea în vederea adaptării la cerinţele
locului de muncă - organizarea de ateliere ale carierei prin care specialişti din
companii vor familiariza studenţii cu specificul activităţii şi cu cerinţele specifice
posturilor în domeniile AA şi EAI;
 A5.2. Dezvoltarea unui Centru de resurse online;
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A5.3. Dezvoltarea Comunităţii online de practică în cadrul căreia se va efectua
evaluarea impactului activităţilor de orientare şi consiliere asupra
performanţelor studenţilor în cadrul stagiilor de practică;
A5.4. Elaborarea unui studiu cu privire la eficienţa activităţilor de orientare în
carieră;
A5.5. Digitalizarea caietului de practică.

A6. Managementul proiectului
Subactivități:
 A6.1. Coordonarea generală a proiectului, planificarea şi organizarea
activităţilor.
A7. Decontarea de cheltuieli indirecte pe baza de rată forfetară
Subactivități:
 A7.1. Decontarea de cheltuieli indirecte pe bază de rata forfetară.
2. Procedura de premiere în cadrul Proiectului Stagii de practică și activități de
orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii
universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale
(BREIT)
2.1. Informații generale






Cine poate beneficia de premii: Beneficiarii vor fi selectați din rândul studenților
înscriși în anul 2 de studiu, ciclul licență, în cadrul Facultăților Business și
Turism sau Relații Economice Internaționale, la programele de studiu
Administrarea afacerilor sau Economie și afaceri internaționale, respectiv
Economie și afaceri internaționale (în limba engleză), care fac parte din grupulțintă al Proiectului BREIT.
Numărul total de premii acordate pe întreaga perioadă de doi ani universitari în
care se derulează proiectul: 54; 18 premii I, 18 premii II şi 18 Premii III.
Valoarea fiecărui premiu: 3000 lei fiecare premiu I, 2000 lei fiecare premiu II şi
1000 lei fiecare premiu III
Termenul limită de plată a premiului către studenții beneficiari:
noiembrie 2021, respectiv septembrie 2022.
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Responsabili cu procedura de premiere: Manager proiect, Coordonatori stagii de
practică, Coordonator consiliere și orientare profesională, Coordonator pilotare,
Asistent proiect

2.2. Criteriile de premiere și modul de lucru
2.2.1. Criterii de eligibilitate (eliminatorii)











Are calitatea de student integralist înscris în cadrul Facultăților Business și
Turism sau Relații Economice Internaționale, la programele de studiu
Administrarea afacerilor sau Economie și afaceri internaționale, respectiv
Economie și afaceri internaționale (în limba engleză), inclusiv după finalizarea
anului 2 de studiu, ciclul licență
Are calitatea de membru în grupul-țintă al Proiectului BREIT din momentul
înscrierii până în momentul acordării premiului
Are dosarul de înregistrare în grupul-ţintă al Proiectului BREIT complet
(convenție de practică de specialitate, caiet și proiect de practică, chestionare
și formulare transmise de membrii echipei de implementare a proiectului)
A adăugat informații pe platforma Proiectului BREIT cu privire la activitățile
realizate conform calendarului stabilit şi afişat pe site-ul proiectului
A finalizat stagiul de practică organizat în cadrul Proiectului BREIT, a fost
evaluat de tutorele din cadrul organizației în care au efectuat şi a primit nota
minimă 9 din partea tutorelui de practică pentru activitatea desfășurată în cadrul
organizației;
A participat la minim 1 atelier de carieră/ vizită tematică;
A participat la minim 1 sesiune de consiliere (de grup sau individuală).

2.2.2. Criterii cantitative de evaluare
Stabilirea punctajul final se va face în funcție de următoarele elemente:
Nota finală = 50% x nota primită de Ia tutorele de practică + 30% x nota
acordată de comisie la colocviul de practică + 20% x media ponderată Ia finalul
anului de studiu în care studentul a desfășurat practica

Nota primită de la tutorele de practică pe baza activității desfășurate de fiecare student
pe parcursul stagiului va viza aspectele incluse în Fișa de observare - evaluare a
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stagiului de practică, respectiv dorința de a învăța/ de a se perfecționa, modul de
relaţionare a stagiarului în organizaţie, punctualitate, disciplină, implicare, calitatea
muncii şi responsabilitatea în rezolvarea sarcinilor și comportament general, respectarea
regulamentului de ordine interioară. Notele acordate de tutori au o pondere de 50% din
nota finală pe baza căreia se acordă premiile.
Nota acordată de cadrul didactic supervizor va fi stabilită pe baza monitorizării activității
din timpul stagiului și a evaluării caietului şi proiectului de practică redactate de student.
Această notă va avea o pondere de 30% din nota finală pe baza căreia se acordă
premiile.
Media ponderată de la finalul anului de studiu in care studentul a desfășurat practica va fi
obținută din situația școlară a studentului eliberată de secretariatul facultății Business și
Turism sau Relații Economice Internaționale. Aceasta va avea o pondere de 20% din
nota finală pe baza căreia se acordă premiile.
În stabilirea notei finale și alcătuirea listei nominale a studenților care vor beneficia de
premii se va ține cont exclusiv de criteriile calitative și cantitative prezentate în prezenta
Metodologie. Nu se vor face discriminări pe bază de gen, vârstă, rasă sau orice alt tip de
discriminare în acordarea premiilor.
2.2.3 Etape ale procesului de evaluare

Pasul 1 – managerul de proiect numeşte, prin decizie internă, componenţa comisiei de

evaluare precum şi pe cea a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Pasul 2 – comisia evaluează eligibilitatea studenţilor pentru participarea la procesul de
acordare a premiilor, alcătuieşte fişe individuale de evaluare şi lista finală a studenţilor care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate în vederea acordării premiilor în cadrul proiectului
BREIT;
Pasul 3 – comisia evaluează individual fiecare student eligibil pentru primirea premiilor în
cadrul proiectului BREIT şi alcătuieşte o listă a acestora, în ordinea punctajelor obţinute în
urma evaluării, listă cuprinzând studenţii care se califică pentru obţinerea premiilor precum
şi o listă de rezervă de câte 5 studenţi/an. La punctaje egale studenţii vor fi departajaţi în
funcţie de numărul de participări la activităţile proiectului;
Pasul 4 – Pe site-ul proiectului va fi publicată lista studenţilor propuşi pentru premiere

precum şi termenul până la care pot fi depuse contestaţii;

Pasul 5 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza situaţiile de contestaţii, va
evalua dosarele studenţilor contestatari şi va alcătui lista finală a beneficiarilor de premii în
cadrul Proiectului BREIT pe care o va publica pe site-ul proiectului. Fiecare student va
putea depune doar o contestaţie, rezultatele finale obţinute în urma evaluării contestaţiilor
rămânând definitivă. În cazul în care nu sunt înregistrate contestaţii, lista de evaluare
iniţială rămâne definitivă;
Pasul 5 - Studenţii propuşi pentru premiere vor fi informaţi pe site-ul proiectului şi pe mail
pentru a transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, a datelor
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bancare referitoare la conturile unde vor fi livrate premiile. În cazul în care studenţii selectaţi
nu vor furniza aceste date în termenul prevăzut, în două zile lucrătoare vor fi anunţaţi, un
număr de studenţi echivalent cu cei care nu au transmis datele bancare, din lista de rezervă
pentru transmiterea datelor şi primirea premiilor;

Pasul 6 – Acordarea efectivă a premiilor cu respectarea prevederilor contractuale;
Paşii descrişi mai sus vor fi urmaţi în ambii ani de derulare ai proiectului.
2.2.1. Calendarul premierii
Activitate
Primirea notelor de la tutori
Primirea notelor acordate de cadrele didactice
supervizoare pe baza monitorizării activității din
timpul stagiului și a evaluării caietului de practică
redactat de student
Primirea situațiilor școlare de la secretariatul
Facultății de Business și Turism, respectiv al
Facultății de Relații Economice Internaționale
Propunerea comisiei de evaluare a criteriilor de
premiere și a comisiei de soluționare a contestațiilor
Întocmirea și publicarea listelor nominale cu studenții
propuși să primească premii
Depunerea contestațiilor la adresa de mail
doru.plesea@com.ase.ro
Soluționarea contestațiilor
Publicarea listelor nominale finale cu studenții
cărora li se vor acorda premii
Transmiterea detaliilor bancare care facilitează
plata
Plata premiilor către studenți

Termene limită
Anul I de derulare Anul II de derulare
a proiectului
a proiectului
02.07.2021
02.07.2022
02.07.2021
02.07.2022

20.07.2021

20.07.2022

05.08.2021

05.08.2021

20.10.2021

23.07.2022

21.10.2021, până
la ora 19
22.10.2021
22.10.2021

26.07.2022, până
la ora 19
27.07.2022
28.07.2022

25.10.2021

1.08.2022

Noiembrie 2021

Septembrie 2022

