Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 189 “Stagii de practica pentru studenți”
Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 Tranziția de la școală la viața activă

Titlul proiectului: “PSP - Practică Să Practici!”
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/156678

Comunicat de presă
LANSARE PROIECT
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava implementează, în parteneriat cu SC Profiles
International SRL din Braşov, proiectul “PSP - Practică Să Practici!”.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor pentru un număr de
150 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ (licenţă şi master), la
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă în vederea inserţiei viitoare pe piaţa muncii, în domenii profesionale relevante
specializării studiate şi propriului set de competenţe.
Proiectul propus se derulează la nivel local (judeţul Suceava), stabilind un plan integrat de
măsuri cu beneficii concrete şi efecte pozitive pe termen mediu şi lung ce contribuie la
tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
La Conferinţa de lansare a proiectului care s-a desfăşurat luni, 5 octombrie 2015, au
participat echipa de management şi echipa de implementare a proiectului, grupul ţintă al
proiectului, partenerii sociali, mediul academic, mass-media locală şi naţională.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007-2013,
număr
de
identificare
POSDRU/189/2.1/G/156678.
Proiectul “PSP - Practică Să Practici!”, se înscrie în Axa prioritară nr. 2 “Corelarea
învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 Tranziția
de la școală la viața activă.
Durata de implementare a proiectului este de 5 luni, începând cu 06.07.2015, iar bugetul
maxim aprobat este de 2.104.323,40 lei.
Informaţii suplimentare:
www.practicasv.ro, cndiptoi.tvet.ro, www.fonduri-ue.ro
Persoană de contact:
Manager de proiect – conf. univ. dr. Mariana LUPAN, e-mail: psp@usv.ro

