
   
 

Titlul proiectului: „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de 

muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!”, POCU/626/6/13/133488 
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectiv 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 

Obiectiv 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 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
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Dă un boost carierei tale! Stagii de practică la firme de renume, prin proiectul 
Viitor pentru studenți!  

Te-ai întrebat ce vei face după absolvirea facultății? Construiește-ți de acum, pas cu pas, o 
carieră de succes! Noi îți putem îndruma pașii pentru a face alegerile potrivite pentru tine, 
prin proiectul Viitor pentru studenți!. 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul 
studenților Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” în aprofundarea cunoștințelor și 
abilităților profesionale, prin încheierea unui protocol de colaborare cu reputata instituție de 
învățământ superior privind efectuarea unor stagii de practică în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de 
muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” (POCU/626/6/13/133488). 

Proiectul Viitor pentru studenți!, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat în parteneriat cu  
Asociația Societatea Română de Protecția Mediului și Avisso Consulting Services, vizează 
organizarea, pentru studenții și masteranzii eligibili, a unor stagii de practică și programe de 
învățare la locul de muncă la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoare 
economice cu potențial competitiv. 

Studenții care se înscriu în proiect vor avea șansa de a efectua stagii de practică la firme de 
renume din domeniul economic, actori importanți ai mediului de business, unde vor putea să 
aplice cunoștințele dobândite în timpul anilor de studiu și să deprindă noi competențe și 
aptitudini ce îi vor ajuta, cu siguranță, la edificarea unei viitoare cariere de succes. 

Totodată, în cadrul proiectului Viitor pentru studenți! se va derula un program de 
întreprinderi simulate, unde studenții înscriși își pot dezvolta abilitățile antreprenoriale și pot 
vedea „la fața locului” ce presupune să fii antreprenor și să gestionezi propria afacere. 

Proiectul include, de asemenea, și programe de consiliere și orientare în carieră 
personalizate pentru participanții la proiect. 

Studenții care obțin cele mai bune rezultate vor fi premiați și vor avea oportunitatea să se 
angajeze la firmele unde și-au desfășurat stagiul. 

Fă primul pas spre o carieră de succes! Înscrie-te în proiect accesând formularul disponibil pe 
site-ul Viitor pentru studenți!.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScusJVheM22JO2K5JFMVhtNOpWs5SPm7DxTxpJh2qekdVDEOA/viewform
https://viitor-pentru-studenti.ceccar.ro/

