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ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN LUNA NOIEMBRIE

A2. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE PRIVIND ȘANSELE TINERILOR PE PIAȚA MUNCII

În aceasta luna, experții au finalizat dezvoltarea unui sistem de monitorizare a inserției
absolvenților de studii superioare pe piața muncii.
In cadrul proiectului “Pregateste-te pentru viitor – stagii de practica pentru studenti in domeniul
agroalimentar” s-a considerat necesara si oportuna dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
inserției absolvenților pe piața forței de muncă, sistem care sa aiba drept obiectiv general
determinarea gradului de inserţie a absolvenţilor şi stabilirea nivelului în care cunoştinţele,
competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite acestora să se angajeze pe
piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor şi să
înveţe pe tot parcursul vieţii.
Acest sistem de monitorizare va conduce la indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:
 Facilitarea corelarii între oferta educațională și cerințele pieței muncii, la nivel național și
al UE;
 Culegerea de informații cu privire la evoluția profesională, la diferite momente în timp
după absolvire;
 Monitorizarea periodică a inserției sociale și profesionale a absolvenților, în scopul de a
îmbunătăți relevanța ofertei educaționale, comparativ cu cererea de pe piața forței de
muncă și îmbunătățirea nivelului de educație al studentilor;
 Îmbunătățirea procesului de predare, in concordanta cu cerințele pieței muncii și
competențele necesare absolvenților dupa finalizarea studiilor;
 Dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale de a efectua această monitorizare
periodică, la intervale de timp corespunzătoare;
 Cunoasterea ofertei sistemului de învățământ și corelarea acesteia cu cerințele estimate ale
pieței forței de muncă.
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ACTIVITATEA A3 – CONSILIERE ȘI ORIENTARE
PROFESIONALĂ
În cadrul acestei activităţi, în luna noiembrie, s-au desfasurat
sesiuni de consiliere cu un numar de 13 grupe de studenti din
grupul tinta, in conformitate cu graficul activitatilor si
metodologia de desfasurare a sedintelor de consiliere.
Au fost discutate aspecte legate de pregatirea documentelor
necesare aplicarii (CV si scrisoare de intentie) cat si a modului
de prezentare la un interviu pentru obtinerea unui loc de munca
in domeniul agroalimentar.
Sedintele de consiliere s-au desfasurat in sali situate in incinta
hotelului “Vila Classic” din Galati, aflat in apropierea “Universitatii Dunarea de Jos”.
În luna noiembrie au fost organizate și susținute sesiunile de consiliere, totalizând pana in prezent 302 de
studenți consiliați.

Mai jos sunt prezentate cateva fotografii de la sesiunile de consiliere.
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ACTIVITATEA A 4 - ORGANIZAREA STAGIILOR
DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN CONDIȚII REALE
DE MUNCĂ

In luna noiembrie a continuat derularea activitatii de
organizare a stagiilor de practica in conditii reale pentru 200 de
studenti. In acest sens, s-a organizat o vizita la Galati pentru a
demara activitatea de incheiere a conventiilor de practica cu angajatori interesati de colaborare cu
parteneriatul proiectului.
În perioada 3-5 noiembrie 2014, expertii stagii de practica din partea Beneficiarului si Instituto de
Formacion Integral au organizat şi realizat vizite în vederea incheierii Conventiei Cadru cu partenerii de
practica. Expertii au participat la 16 intalniri cu diferiti angajatori din Galati si Braila.
In cadrul acestei activitati, au fost finalizate documentele necesare pentru semnarea de conventii cu posibili
angajatori: Conventie cadru Parteneri practica privind efectuarea stagiilor de practica, precum si
documentul necesar pentru incheierea de conventii pentru studenti: Conventie cadru Studenti privind
efectuarea stagiilor de practica.
Realizarea activitatilor prevazute in stagiul de practica completeaza pregatirea din timpul anilor
universitari, si asigura dobandirea de noi competente.
Stagiile de practică se vor desfăşoara la partenerii de practică cu care Asociatia Romana a Carnii (ARC) va
încheia Convenţii cadru în acest sens, respectiv în locaţiile stabilite de partenerii de practică, potrivit
specificului activităţii practice ce vor urma a fi derulate.
Activitatea desfăşurată de către studenţi prin stagiile de practică trebuie să asigure aplicarea în practică a
cunoştinţelor teoretice dobândite de aceştia în cursul activităţilor didactice academice.
Inainte de inceperea stagiului de practica va fi incheiata o conventie cadru privind efectuarea stagiului de
practica intre organizatorul de practica - Asociatia Romana a Carnii (ARC), partenerul de practica si
practicant.
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ACTIVITATEA A6 – CAMPANIE DE INFORMARE PENTRU STUDENTI IN VEDEREA
TRANZITIEI DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA
A.6.3 REALIZAREA ȘI DISEMINAREA DE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

A venit momentul publicarii pe Web a site-ului proiectului, astfel încât rezultatele muncii echipei
noastre de implementare sa fie cunoscute de toti aceea care vor vizita pagina.
Pentru a fi în pas cu tehnologia și a crea o comunicare cât mai eficientă cu grupul nostru tinta,
echipa de implementare a proiectului vă invită să accesați noul site pentru a vă familiariza cu
activitatile si rezultatele proiectului.
Pagina oficială: http://www.agropractic.ro/

De asemenea, ne mai puteti gasi si pe pagina de Facebook a proiectului pentru mai multe noutati si
informatii privind implementarea proiectului:
https://www.facebook.com/pages/Pregateste-te-pentru-viitor/256097287914245?ref=hl
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DE INTERES....

Facebook pregăteşte lansarea unei reţele de socializare pentru
profesionişti, care va concura cu LinkedIn şi va permite utilizatorilor
săi să îşi separe profilurile personale de conturile profesionale,
potrivit AFP.
Facebook lucrează în mod secret la acest nou site, care se numeşte
"Facebook at Work" şi care va permite utilizatorilor săi să discute cu
colegii, să intre în contact cu profesionişti din diverse domenii şi să
colaboreze la realizarea unor documente, prin intermediul aplicaţiilor
Google Drive şi Microsoft, a relatat luni publicaţia economică Financial Times, citând surse
apropiate acestui proiect.

Pentru mai multe detalii: http://www.zf.ro/business-international/facebook-va-lansa-o-retea-desocializare-pentru-profesionisti-similara-linkedin-13580677

Cele 8 reguli pe care trebuie sa ti le impui, ca sa ai succes
Poate esti tanar si dezorientat, nu stii exact ce vrei sa faci in viata, care este scopul tau sau unde
vrei sa ajungi peste 10 ani, dar cu siguranta ai macar o vaga idee despre ce iti place sa faci cel mai
mult si iti doresti fericire, un trai bun si o viata frumoasa. Toti ne dorim asta, doar ca unii le
primesc pe tava (apartament intr-un complex rezidential Central Park, masini de firma, cariere de
succes si multe altele), in timp ce altii trebuie sa munceasca mult pentru a le dobandi. Daca nu faci
parte dintre norocosi, citeste mai departe care sunt cele 8 lucruri pe care trebuie sa le faci, pentru a
avea succes si pentru a obtine ceea ce iti doresti:
1. Sa ai o cultura generala solida.
Niciodata nu vei fi luat cu adevarat in serios daca nu stii mai nimic despre lumea care te
inconjoara sau daca nici macar nu te intereseaza acest subiect.
2. Sa ai opinii si principii.
Un om slab, care nu are nicio parere despre nimic si nu isi poate expune un punct de vedere cu
argumente, nu este un om de succes.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

3. Sa locuiesti intr-un loc frumos.
Un apartament frumos de vanzare (spre exemplu, situat in Complex Central Park), care sa fie
decorat cu bun gust, elegant, unde te vei intoarce mereu cu drag, ar trebui sa fie una dintre primele
tale investitii in viitor.
4. Sa faci sport frecvent.
Fie ca este vorba despre inot, fotbal, fitness sau orice altceva, profita de disciplina si starea de bine
pe care ti le furnizeaza sportul si fa-ti un obicei din a face miscare cat mai des.
5. Sa iti petreci timpul cu oameni mai destepti decat tine.
Exista o vorba veche, dar bine cunoscuta: e mai bine sa fii cel mai prost om dintr-o camera de
oameni destepti, decat sa fii cel mai destept om intr-o camera de prosti.
6. Sa iti testezi limitele.
Iesi din zona ta de confort, lasa frica deoparte si indrazneste sa faci ceea ce iti doresti cu adevarat.
Infrunta riscurile, daca vrei sa castigi.
7. Sa calatoresti.
Indiferent daca o vei face prin intermediul jobului sau de placere, doar in vacante sau in fiecare
weekend, incearca sa vizitezi cat mai multe locuri, pentru ca iti va deschide ochii asupra lumii.
8. Sa fii un bun comunicator.
Si in acest caz, nu conteaza ce natura va avea meseria ta, ce hobby-uri ai sau cum vrei sa iti traiesti
viata, mereu va trebui sa interactionezi cu oamenii. Iar cei care poseda calitati bune de
interrelationare cu semenii lor mereu vor avea succes. Asadar, invata sa asculti, sa fii o companie
placuta si sa le castigi increderea oamenilor, pentru a reusi cu adevarat in viata.
Sursa: http://studentul.info/cele-8-reguli-pe-care-trebuie-sa-ti-le-impui-ca-sa-ai-succes/
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