Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional
Capitalul Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Beneficiar: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U POCU/626/6/13/133138

www.pride.ase.ro
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Practică inteligent dezvoltarea ta

PRIDE-U

OBIECTIVELE

PROIECTUL

22 Septembrie 2020 - 21 Septembrie 2022
PRIDE-U vă oferă șansa de a:

-

interacționa cu mediul de business
prin intermediul stagiilor de
practică și al workshop-urilor
tematice;
cunoaște cerințele, exigențele și
nevoile angajatorilor;
înțelege mai bine piața muncii;
vă autocunoaște, prin intermediul
procesului de orientare și consiliere
în carieră;
intra și de a vă ”juca” într-o
competiție gamificată, bazată pe
realitate;
participa
la
experiențe
internaționale;
facilita
accesul
la
diferite
oportunități de angajare

Proiectul, Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE-U, prin obiectivele și activitățile
sale, este complementar cu obiectivul major al POCU 2014-2020, urmărindu-se
dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și
formare profesională de calitate.

Obiectivul general: tranziţia studenţilor de la şcoală la viaţa activă
prin servicii de orientare şi consiliere în carieră, coaching, învăţare
practică şi organizarea unor stagii de practică la potenţiali angajatori.
Obiectivele specifice:
# creșterea ratei de participare a
studenţilor la programele de
învăţare practică;

#
orientarea și consilierea
profesională
axată
competențe
profesionale;
# parteneriate de practică între
universitate și mediul de business;

# angajarea unui număr de cel puțin
130 de studenți

#
dezvoltarea
competențelor
profesionale și transversale ale
studenților prin intermediul unor
programe de învățare practică în
state membre ale Uniunii Europene.

PRIDE-U

GRUPL ȚINTĂ
321 de studenţi ai Academiei de Studii Economice din București și
dacă vrei să fii unul dintre ei, completează
DOSARUL de CANDIDATURĂ care, cuprinde:
- Cerere de înscriere
- Formular de înregistrare
- Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal
- Declarație privind evitarea dublei finanțări
- Declarație de angajament
- Adeverință de student
- Copie carte de identitate
- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
- CV – format european model Europass
- Scrisoare de motivare

Apoi…. SEMNEAZĂ-LE, SCANEAZĂ-LE ȘI TRIMITE-LE PDF, CÂT MAI
REPEDE, la adresa pride@ase.ro . Documentele trebuie semnate
OLOGRAF !

Pentru a te ÎNSCRIE în proiect TREBUIE să ai DOMICILIUL în afara
regiunii București-Ilfov! Condiție obligatorie, conform ghidului
Solicitantului – condiții specifice.

Eligibili sunt studenții care au domiciliul în regiunile de dezvoltare: Nord
Vest, Nord-Est, Vest, Centru, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia.
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VINO în PROIECT! – AVANTAJELE TALE
# Obții un profil al personalității (the BRIGHT and the DARK Side) și un
profil al motivațiilor, valorilor și preferințelor tale;
# Beneficiezi de orientare și consiliere profesională pe baza profilului
tău conturat cu ajutorul instrumentarului HOGAN (85% relevanță
# Participi la competiție gamificată care îți va permite să înveți cu ajutorul
studiilor de caz/provocărilor/situațiilor reale;
# Poți câștiga unul dintre cele 60 de premii în bani (15 premii I - 3000 lei,
20 premii II - 2000 lei, 25 premii III - 1500 lei);
# Poți face schimb de experiență și poți merge în vizită la companii din
Olanda, Spania, Franța, Polonia, Germania și Ungaria. Participarea la aceste
deplasări va fi condiționată de punctajul acumulat și de poziția în
clasamentul competiției gamificate;
# Obții un plan individual de carieră + sesiuni individuale de coaching;
# Participi la întâlniri cu oameni din mediul de business;
# Primești recomandări pentru efectuarea stagiului de practică în
companii de top;
# În etapa de follow-up, beneficiezi de orientare și consiliere profesională
de calitate cu ajutorul instrumentarului Human Synergistic și Great Full
Spectrum Plus, respectiv Great Managers;
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PRIDE-U

ACTIVITĂȚILE

•
•
•

REZULTATELE

ORGANIZAREA ȘI DERULAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ;
ORIENTAREA ȘI CONSILIEREA PROFESIONALĂ A
STUDENȚILOR
PARTICIPAREA LA PROGRAME ÎNVĂȚARE PRACTICĂ
•
•
•
•
•
•
•
•

Stagii de practică;
Competiție gamificată
Workshop-uri tematice;
Studii de caz
Orientare și consiliere
Planuri individuale de carieră
Planuri de acțiune;
Întâlniri cu oameni din
mediul de business

Activitățile proiectului te ajută să te dezvolți, să înveți și să îți găsești
un loc de muncă.

- 321 studenţi înscrişi în grupul ţintă, orientați și consiliați folosind
instrumentele de assessment center HOGAN.
321 de stagii de practică realizate;
1 bibliotecă digitală;
1 bursă online a locurilor de practică;
321 de planuri de carieră;
145 de studenţi orientaţi şi consiliaţi (follow-up) folosind
instrumentele GR8FullSpectrum Plus, GR8Managers și GSI;
minimum 130 de studenţi angajaţi la finalul proiectului
minimum 8 workshop-uri tematice cu specialişti în domeniu;
6 deplasări în străinătate;
1 modul de gamificare;

P – proiectul în care orice student trebuie să fie
R – răspunsul la nevoile reale ale studenților
I – interesul față de piața muncii
D – dezvoltarea prin învățare practică
E – eul înțeles prin profilul de personalitate
Avantajul este al TAU!

(TRENDY – AVANTAJOS – UTIL)

