FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea
dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea
tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi
a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi
dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
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 potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCD
Contract nr.: POCU/626/6/13/ 133154-“ Stagii de practică - Calea spre un viitor mai bun”
Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION
Parteneri: ASOCIATIA SIMT CIVIC/Presedinte

ANUNT LANSARE PROIECT
Universitatea Hyperion din Bucuresti, in calitate de beneficiar, implementeaza,
incepand cu data de 22.09.2020, proiectul “Stagii de practică - Calea spre un viitor
mai bun”, ID: 133154, in baza contractului de finantare nr. 21720/21.09.2020.
Proiectul este finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014 – 2020
Perioada de implementare: 22.09.2020-21.09.2022
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Valoarea totala a proiectului: 4.672.092,29 lei, din care 4.606.827,36 lei, reprezinta fonduri
nerambursabile
Obiectivul general al proiectului consta in derularea de stagii de practica pentru studenti in
sectoare economice cu potential competitiv si de specializare inteligenta SNC/SNCDI, in vederea
dobandirii de noi competente aplicative si insertiei pe piata muncii.
Rezultatele prevazute, in cadrul proiectului, sunt:
 R1- 44 Parteneriate de practica incheiate intre universitatea solicitant si organizatii din mediul
economic din sectoarele SNC/SNCDI
 R2- 1 platforma electronica pentru realizarea sistemului de informare coordonata bidirectional
 R3 – stagii de practica organizate pentru 325 studenti membri ai grupului tinta
 R4 – 325 studenti membri ai grupului tinta consiliati si orientati profesional
 R5 – 65 Intreprinderi simulate infiintate si utilizate pentru stagii in cadrul proiectului simulate;
- completarea caietelor de practica de catre studenti, sub supravegherea tutorilor de practica,
privind activitatile derulate in fiecare zi.
 R6 – 2 competitii pe teme de antreprenoriat si intreprinderi simulate organizate in cadrul
proiectului
 R7 – 24 de luni de management de proiect, informare –publicitate si achizitii

Evenimentul de lansare a proiectului va avea
loc in data de 5 noiembrie 2020, ora 14, in cladirea
Universitatii Hyperion, calea CalarasiLOR, nr.
169, corp B, etaj 3, Amfiteatru.

Persoane de contact:
Dna. Denisa Gabriela Nae- 0735988688
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