Comunicat de presă
Page | 1

11.11.2020

LANSAREA PROIECTULUI
PracSIS-Parteneriat responsabil si active pentru calitate-Studenti
integrati prin stagii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘’Regele Mihai I al
României’’ din Timișoara in calitate de lider in parteneriat cu S.C. Profi Rom Food S.R.L.
lansează proiectul „PracSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru calitate-Studenti
integrati prin stagii ” (COD SMIS 132332), proiect contractat în cadrul apelului Creşterea
numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc
un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un
potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCD, Axa
prioritară: Educaţie şi competenţe, Operațiunea: Creşterea numărului absolvenţilor de
învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu
accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.
Proiectul „PracSIS-Parteneriat responsabil si activ pentru calitate- Studenti integrati prin
stagii ”se derulează în perioada octombrie 2020 – octombrie 2022 şi vizează facilitarea
tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin încheierea a 48 de parteneriate cu
potentiali angajatori la nivel local, organizarea si efectuarea de stagii de practica pentru
241 de studenti ai USAMVB si obtinerea unui loc de munca pentru 95 de studenti.
Proiectul are o valoare totală de 3.511.775,21 lei, din care valoarea asistenței
financiare nerambursabile este de 2.956.454,41 lei, iar contribuția partenerilor este de
90.410,65 lei.
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Activitățile proiectului includ:
• Campanie de informare si constientizare a studentilor
• Recrutarea, evaluarea, selectia grupului tinta -studenti;
• Activitatii de orientare si consiliere in cariera;
• Elaborarea de parteneriate sustenabile intre unitatea de invatamant si partenerii
de practica;
• Efectuarea unor stagii de practică;
• Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat catre reteaua institutiilor de invatamant superior privind
nevoiile lor de insturire, precum si de la institutiile de invatamant superior catre
intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii la
nivel regional/local
• Formarea de competente antreprenoriale prin interprinderea simulata, in special in
sectoarele economice cu potential competitiv.
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Universitatea
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Persoana de contact: Manager proiect: Prof. univ. dr. Sorin Stanciu
Adresa: Calea Aradului, nr. 119, Timișoara
E-mail: sorinmstanciu@yahoo.com, telefon: 0256/277070, fax: 0256/200296

SC Profi Rom Food SRL
Persoana de contact: Coordonator P2 – Munteanu Ovidiu
Adresa: str. Calea Sever Bocu nr.31, Timişoara
E-mail: ovidiu.munteanu@profi.ro telefon: 0730277006
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