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“Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin
relevanţă, accesibilitate şi interactivitate”
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara în parteneriat cu Universitatea Tibiscus Timisoara,
implementeaza proiectul cu titlul „Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin relevanţă, accesibilitate şi
interactivitate” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, „Investeşte în oameni!”.
Obiectivul general urmărit la nivelul parteneriatului este creşterea şanselor de ocupare a studenţilor, în principal in
regiunile în care se regăsesc geografic instituţiile implicate, prin corelarea cunoştiinţelor dobândite în facultate cu perioada de
practică.
Totodată, proiectul are în vedere crearea unor întreprinderi simulate, promovarea metodelor moderne de învăţare,
precum şi elaborarea unei analize a activităţii realizate pe perioada de practică.
Intreprinderea simulata este o metodă interactivă de învaţare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin
integrarea şi aplicarea interdisciplinară a cunoştinţelor care asigură condiţii pentru aprofundarea practică a competenţelor
dobandite de studenţi în pregătirea profesională. Scopul acestei metode didactice este dezvoltarea competenţelor de afaceri ale
studenţilor, prin simularea proceselor şi a activităţilor care au loc intr-o firmă reală sşi relaţiile acesteia cu alte firme si instituţii.
Implementarea conceptului de “intreprindere simulata” işi propune crearea modelului de intreprinzător dinamic,
capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţa un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de
distribuţie.
In luna octombire , in cadrul activităţii A3.5 „Realizarea a 10 intreprinderi simulate, fiecare având
birourile:contabilitate,management,juridic,marketing,resurse umane,proiecte şi finanţări externe, relaţii internaţionale” la
sediul beneficiarului a avut loc o întâlnire între managerul de proiect Bebeşelea Sterp Adriana Ioana, profesorii coordonatori
(Groza Ioan Vasile si Molnar Matei Cozma Florin Stelian) şi studenţii din grupul ţintă cu privire la stabilirea administratorilor
întreprinderii simulate, accesarea unor materiale informative de pe site-ul www.roct.ro, informarea studenţilor privind reţeaua
naţională şi europeană a întreprinderilor simulate funcţionale în prezent.

În luna noiembrie, în cadrul proiectului mai sus mentionat s-a demarat realizarea a 6 intreprinderi simulate din partea
beneficiarului Univerisitatea Ioan Slavici din Timisoara şi a 4 intreprinderi simulate din partea partenerului Universitatea
Tibiscus din Timisoara, activitate care are ca şi scop învăţarea şi dezvoltarea cunoşţinţelor economice şi juridice necesare într-o
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firmă reală, formând aptitudini şi compeţente care pot fi aplicate în toate domeniile economice şi în toate poziţiile din cadrul
unei intreprinderi.
În următoarea perioadă se vor relua activităţile A 2.2. „Realizarea selecţiei cursanţilor împreună cu instituţiile de
plasare a forţei de muncă” si A 2.3 “Pre-testare cursanţi” care vizează înscrierile pentru perioada de practică a studenţilor şi
masteranzilor înmatriculaţi la o universitate de stat sau privată, la un profil economic.
Actele necesare înscrierii sunt :
- Carte de identitate, în original;
- Certificat de naştere, în original;
- Certificat de căsătorie dacă este cazul, în original;
- Ultima diplomă de studii, în original;
După verificare, documentele în original vor fi înapoiate.
Perioada de practică se va desfăşura din luna ianuarie anul 2013 până în luna iunie a aceluiaşi an şi işi propune
atingerea obiectivelor de consiliere profesională, activităţi de teamwork interactive, desfăşurarea practicii în cadrul unor firme
partenere, realizarea de concursuri pentru eficientă, inovare şi responsabilitate la nivelul intreprinderilor simulate, acordarea de
diplome şi premii in bani, recomandări în vederea angajarii.
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”
Bebeşelea Sterp Adriana Ioana, Manager proiect, 0748076987
www.islavici.ro
adresa : str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr.144, Timişoara

