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OPINIA NAÞIONALÃ

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu
Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeilor din
România, organizeazã în cadrul proiectului
european
POSDRU/97/6.3/S/64240

ProFeminAntrep - Promovarea egalitãþii de ºanse
în antreprenoriat cursurile de perfecþionare cu tema:

Studenþi practicieni 
studenþi activi ºi integraþi
Vineri, 16 martie 2012, la
facultãþile economice din
Bucureºti, a avut loc întâlnirea
cadrelor didactice coordonatoare
cu studenþii din anul II, grupul
þintã care efectueazã practica de
specialitate la specializãrile:
Contabilitate ºi Informaticã de
gestiune (CIG), Management
(MAN), Finanþe ºi Bãnci (FB),
dar, ºi cu masteranzii din anul I,
programul Contabilitatea
Agenþilor Economici ºi a
Instituþiilor Publice (CAEIP).
Cu aceastã ocazie, au fost
înmânate caietele de practicã ºi
studenþii au fost informaþi despre
durata stagiului de practicã,

22 martie  11 aprilie, în cazul
programelor dedicate studiilor
universitare de licenþã, ºi
22 martie  5 aprilie, în cazul
studiilor universitare de
masterat. Acelaºi gen de activitãþi
au avut ºi vor avea loc la toate
facultãþile
din
cadrul
Universitãþii Spiru Haret ºi ale
Universitãþii Naþionale de
Apãrare Carol I.
În aceastã perioadã, în cadrul
proiectului Studenþi practicieni
 studenþi activi ºi integraþi, au
loc trei categorii de activitãþi,
respectiv:
 întâlniri de lucru ale
membrilor
echipei
de
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afaceri, precum ºi de a planifica ºi gestiona proiecte
cu scopul de a-ºi atinge obiectivele. Cursurile de
formare oferã atât baza teoreticã, prin materiile
cuprinse, cât ºi una practicã prin activitatea de
grup, prin prezentarea unor exemple de afaceri ºi
prin analiza unor modele ºi studii de caz. Durata

implementare a Proiectului cu
studenþii/masteranzii din grupul
þintã, pentru pregãtirea stagiilor
de practicã, în perioada
20 ianuarie - 9 aprilie 2012;
 seminarii pe tema Schimb de
Bune Practici, cu studenþi/
masteranzi, tutori, cadre
didactice coordonatoare ale
stagiilor de practicã, în perioada
9 martie  27 aprilie 2012;
 colocviile de practicã, ce se
desfãºoarã, eºalonat, în perioada
15 februarie  6 mai 2012.
Efectuarea stagiilor de practicã
este programatã în perioada
23 ianuarie  27 aprilie 2012.

Corina GHIGA

Competenþe antreprenoriale. Acestea se adreseazã acestora (în ore de pregãtire) este de trei zile/24 ore
tuturor femeilor din România care doresc sã se repartizate astfel: 20 ore pentru pregãtire teoreticã
ºi patru ore pentru pregãtire practicã.
implice ºi sã îºi dezvolte propriile afaceri.
Programul se finalizeazã cu un examen, în urma
În luna martie au loc astfel de cursuri în Bucureºti
(16  18 martie ºi 23  25 martie), Constanþa cãruia absolvenþii programului de formare
profesionalã vor primi certificate de absolvire
(23  25 martie) ºi Suceava (23  25 martie).
Cursurile vor fi coordonate de cãtre Ion Muga recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei ºi
(Bucureºti ºi Suceava), Trifan Adrian (Constanþa) Protecþiei Sociale ºi Ministerul Educaþiei,
ºi Florian Ionescu (Bucureºti), iar formatori vor Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Universitatea Spiru Haret este furnizor de formare
fi: Dorela Fãiniºi, Mariana Rudãreanu, Elena Bicã,
Viorica Mirea, Daniel Gârdan, Marinicã Dobrin, profesionalã autorizat Consiliul Naþional de Formare
Elena Gurgu, Cicilia Ionescu, Alexandru Grinea, a Adulþilor (CNFPA), în conformitate cu prevederile
OG 129/2000 privind formarea profesionalã a
Carmen Egner ºi Raluca Zorzoliu.
Programul de perfecþionare urmãreºte adulþilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
promovarea culturii antreprenoriale în vederea Mai multe detalii despre acest proiect se pot gãsi la
creºterii abilitãþii femeilor de a materializa ideile de adresa www.profeminantrep.ro
Pentru mai multe informaþii ne puteþi contacta la 021.455.19.98 sau ne puteþi scrie pe adresa de
e-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

Întâlnire de lucru la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Universitatea Spiru Haret

Schimb de bune practici la Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I

Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii Spiru Haret vã invitã sã participaþi în data de 20
martie 2012, ora 11.00, Bdul Timiºoara nr. 58, sector 6, Bucureºti, la

conferinþa de lansare a proiectului de tip grant

GEOTURISMPRACTIC
ID: POSDRU/109/2.1/G/81724

Proiectul este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului este creºterea
ocupabilitãþii ºi a nivelului de calificare a studenþilor
ºi masteranzilor de la specializarea geografie.
Pentru atingerea obiectivului general se va urmãri
realizarea urmãtoarelor obiective specifice:
 creºterea calitãþii instruirii practice a studenþilor
 realizarea de parteneriate între Universitate ºi
întreprinderi în vederea facilitãrii inserþiei pe piaþa
muncii a viitorilor absolvenþi  monitorizarea

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu
Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din
România organizeazã sâmbãtã, 24 martie, ora 12, la
Suceava, cea de-a patra conferinþã regionalã (regiunea
Nord-Est) Femei de succes, în cadrul proiectului
POSDRU/97/6.3/S/64240 ProFeminAntrep Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
Conferinþa are loc la ªcoala Postlicealã Suceava,
Aleea Jupiter nr.10 (din bulevardul George Enescu).
În cadrul conferinþei se va face o scurtã descriere
a programului de formare profesionalã Competenþe
antreprenoriale ºi se vor prezenta cariere de succes,
modele, metode ºi soluþii ale unor femei care au
reuºit pe drumul ales. Proiectul cuprinde ºi activitãþi
de promovare, mai precis nouã campanii Femei de
success, prin care femei antreprenor din diverse
domenii de activitate împãrtãºesc din vasta lor
experienþã ºi susþin participantele în implementarea
propriilor proiecte.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 este
Detalii despre proiect se pot gãsi la adresa
cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea www.profeminantrep.ro, telefon: 021.455.19.98
E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro
Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.
de turism turoperatoare/detailistã  ghid de turism
 agent de turism. Participanþii vor beneficia de burse
ºi subvenþii, precum ºi de finanþare pentru transport,
cazare ºi masã în timpul stagiilor de practicã. În
cadrul proiectului se vor organiza cursuri de
Formator în domeniul turismului pentru tutori ºi
cadre didactice-coordonatori de practicã.
Activitãþile proiectului cuprind:
STAGII DE PRACTICÃ. Stagiul de practica va
avea 90 de ore/participant, din care ºase ore sunt
afectate pentru prezentarea cerinþelor ºi parcurgerea
Caietului de practicã elaborat în acest sens, ºase ore
sunt afectate pentru evaluare, iar 78 de ore vor fi de
practicã efectivã sub îndrumarea specialiºtilor în
domeniul turismului. La stagiul de practicã vor
participa minimum 100 de persoane în cei doi ani de
implementare: minimum 80 de participanþi se vor
deplasa în zone turistice pentru a desfãºura practica
de specialitate ºi minimum 20 de participanþi vor
desfãºura practica în regiunea Bucureºti-Ilfov la
agenþi economici care-ºi desfãºoarã activitãþile în
domeniul turistic. La finalizarea implementãrii
proiectului se vor acorda 24 de subvenþii pentru
finanþarea stagiului de practicã pentru cei mai

performanþi participanþi la activitãþile proiectului.
CONSILIERE PROFESIONALÃ. Se va înfiinþa
un Centru de Orientare în Carierã ºi Consiliere
Profesionalã, în care se vor derula, în mod
permanent, conform unui program stabilit,
activitãþi de consiliere pentru minimum 100 de
participanþi, inclusiv pentru cei care au derulat
stagiul de practicã în vederea accesului rapid ca
persoane active pe piaþa muncii. Toþi participanþii
consiliaþi vor primi ghidul Paºi pentru o carierã
de succes.
FORMARE ANTREPRENORIALÃ. Pe
parcursul celor doi ani de implementare a
proiectului, se vor organiza opt workshop-uri
pentru minimum 200 de participanþi. Instruirea
se face intensiv ºi interactiv pe parcursul a 32
de ore, la care se adaugã consultanþa ºi asistenþa
pentru întocmirea planurilor de afaceri ºi o
sesiune de evaluare a planurilor de afaceri. La
finalizarea implementãrii proiectului, în cadrul
competiþiei Cel mai bun plan de afaceri, se vor
acorda 16 premii. Toþi participanþii la
workshop-ul aplicativ vor primi suportul de
curs Tineri antreprenori în turism.

inserþiei pe piaþa muncii a absolvenþilor de învãþãmânt.
Proiectul promoveazã parteneriatul între instituþiile
de învãþãmânt superior ºi firmele de turism prin
corelarea sistemului de educaþie ºi formare
profesionalã cu dinamica pieþei muncii în domeniu.
GeoTurismPractic se adreseazã studenþilor ºi
masteranzilor, care vor beneficia, în mod gratuit, de
stagii de practicã desfãºurate în cadrul unor firme de
turism, precum ºi de consiliere ºi orientare
profesionalã pentru cinci meserii din domeniul
Detalii pot fi obþinute de pe site-ul proiectului http://www.geolandscapes.ro/ sau de la managerul
turismului:  manager în activitatea de turism
 administrator pensiune turisticã  director de agenþie proiectului, prin e-mail: dancruceru@spiruharet.ro, marincruceru@geolandscapes.ro.

