Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Participarea la Şcoala de vară
Perioada: 07 – 14 iulie 2013
Locația: Pensiunea La Ponton, Eșelnița
Locuri disponibile: 10 studenți de la UVT
Servicii incluse: transportul, cazarea şi 3mese/zi sunt asigurate prin intermediul proiectului
Înscriere: Completarea formularului disponibil în format electronic
http://www.feaa.uvt.ro/praxis/ , data limită 01 iulie 2013, ora 16:00.

la

adresa

Concurs: Clasificarea studenţilor înscrişi se va realiza în funcţie de următoarele criterii:
1. Recomandare tutore şi coordonator practică – solicitată în mod direct de
organizatorii Şcolii de vară
2. Interviu
3. Notă colocviu de practică
4. Media semestrului I
Desfăşurarea Şcolii de vară:
1. Organizarea pe echipe de lucru, formate din 3 membrii – 1 student de la UVT, 2
studenţi de la UCV
2. Participarea la traininguri cu temele Management financiar şi Marketing, în vederea
fundamentării cunoştinţelor necesare pentru elaborarea unui Plan de afaceri
3. Elaborarea planurilor de afaceri, pe grupe de lucru
4. Prezentarea şi evaluarea planurilor de afaceri

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă”
Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)
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Participarea la Stagiile în străinătate
Perioada: 16 iulie – 30 iulie 2013
Locuri disponibile:

3 locuri – Lisabona, Portugalia
3 locuri –Strasbourg, Franţa

Participanţi: 6 studenţi de la UVT, membrii ai primelor 6 echipe cu cel mai bun punctaj
realizat în urma evaluării
Servicii incluse: transport, cazare, demipensiune, asigurate prin intermediul proiectului.
Studentul trebuie să își achite asigurarea de sănătate și răspundere civilă.
Desfăşurarea stagiilor: Studenţii vor vizita companii pentru a observa modalitatea de
desfăşurare a stagiilor de practică în Franţa şi Portugalia.

Participarea la Conferința finală
Perioada: 30 iulie – 01 august 2013
Locația: Hotel Royal Craiova
Locuri disponibile: 10 locuri
Participanți: studenții participanți la Școala de vară (participanții la stagiile în străinătate vor
ateriza la București și li se va asigura transportul direct către Craiova).
Servicii incluse: transport, cazare, demipensiune, asigurate prin intermediul proiectului.
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