Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
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Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „A învăța practicând - a practica pentru a învăța!”
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COMUNICAT DE PRESĂ
LANSARE PROIECT
DATA:

16.05.2014

Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE), în parteneriat cu
Fundația Universitară Hyperion și ASPIT&C, anunță lansarea începând cu
data de 30.04.2014 a proiectului “A învăța practicând – a practica pentru a
învăța!”
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta aptitudinile de muncă
pentru 400 studenți din Sistemul Național de Invățământ - regiunea BucureștiIlfov - în scopul inserției mai rapide pe piața muncii, precum și a corelării
cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice, într-un interval de 18 luni cu un
cost total eligibil de 1.938.658,87 lei (din care finanţarea nerambursabilă
acordată de AMPOSDRU prin CNDIPT OI POSDRU reprezintă echivalentul a
98%, respectiv 1.899.885,69 lei). Proiectul vizeaza un pachet integrat de
consiliere și orientare în carieră, deprinderea de abilități personale relevante,
mentorat, stagii de practică și oportunități sporite pentru participarea pe piața
muncii.
Cu această ocazie adresăm invitația de a participa la activitățile proiectului
studenților Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori – ASE din
București, ai Facultății de Știinte Economice a Universității Hyperion, cât și
organizațiilor interesate de a organiza stagii de practică pentru studenții din
grupul țintă.
Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi accesând:
invatapractic@ase.ro
Persoană de contact :
Mariana Vuta
Manager proiect

posdru141194@fin.ase.ro
Academia de Studii Economice din Bucuresti
www.ase.ro
Tel. 021 3191900 int. 525

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

