UNIUNEA EURO
OPEANĂ

G
GUVERNUL
ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Ş
ŞI
P
PROTECŢIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU 20
007-2013

Instrumente Structurale
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Cen
ntrul Naţional de Dezvoltare
ea
Învăţământului
Profesional şi Tehnic
OIPOSDRU

Universitatea din Oradea
Facultatea de Şttiinţe Economice

Anunţţ lansare
e proiec
ct
Universitate
ea din Orade
ea, Facultatea
a de Ştiinţe Economice
E
în parteneriat
p
c
cu
Univers
sitatea de Vest din
d Timişoara – Facultatea de
e Economie şi de
d Administrare
e a Afacerilor
şi
Universitattea „Ştefan cel Mare” Suceava
a – Facultatea de
d Ştiinţe Economice şi Admin
nistraţie Public
că

anunţă lansarea proie
ectului:

„Practica

stu
udenţilor economiişti.
Pa
arteneriat inter-regional pe
e piaţa muncii
m
înttre univerrsităţi şi mediul
m
d
de afacerii"
Proiiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectoria
al Dezvoltarea Resurselor
R
Uman
ne
2007-2013 - “Investeşte în oameni!”
Axa prioritară 2 „Corelarea învă
ăţării pe tot parcursul vieţii cu pia
aţa muncii"; Dom
meniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia
„
de la şşcoală la viaţa activă"
Contract: POSDRU/90/2.1
P
1/S/64150
Coord
donator inter-reg
gional: Universita
atea din Oradea,, Facultatea de Ştiinţe
Ş
Economice
e
Str. Universităţii nr. 1, tel.
t 0259/408109, Fax. 0259/408409, http://steconom
mice.uoradea.ro
Valoa
are: 19.830.198.00 lei
Duratta de derulare a proiectului:
p
3 ani
Perioada de implemen
ntare: 01.10.2010
0 – 30.09. 2013
Mana
ager de proiect - Prof.univ.dr. An
nca DODESCU

Obie
ectiv general:
dezvoltare
ea aptitudinilor d
de muncă ale studenţilor
s
economişti în perioa
ada stagiilor de pregătire practtică şi internship
p, realizate în cadrul
c
unui
parteneriatt inter-regional p
pe piaţa muncii între
î
universităţi şi mediul de afa
aceri, în vederea
a îmbunătăţirii in
nserţiei economişştilor pe piaţa muncii.
m
Pentru inforrmaţii suplimen
ntare: www.praccteam.ro
Contact: con
ntact@practeam.ro
Pentru mai multe in
nformaţii despre
e relaţiile dintre România
R
şi Uniu
unea Europeană
ă, vizitează:

www.infoe
europa.ro

