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Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
Obiectivul 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 şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și
finanțe
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881
20 octombrie 2020
COMUNICAT DE PRESĂ
Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar, organizează Conferința de
lansare a proiectului POCU/626/6/13/131881 „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților
prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în data de 22 octombrie 2020, ora 10.30, la ASE
București.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi
se va desfăşura în perioada 21 septembrie 2020 - 20 septembrie 2022, având o valoare totală de
2.784.575,96 lei, din care valoarea cofinanţării U.E. este de 2.366.889,61 lei.
Proiectul are ca obiectiv principal creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar economic care își
găsesc un loc de muncă în urma accesului la stagii de practică. Astfel, se dorește ca membrii grupului țintă
să identifice și să acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire (contabilitate, informatică de gestiune
sau finanțe-bănci), prin identificarea și dezvoltarea de abilități, aptitudini și deprinderi practice în cadrul unui
program integrat de practică de specialitate.
De asemenea, proiectul vizează atingerea a două teme secundare: inovare socială și îmbunătățirea
accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, atât prin înființarea și derularea
activității unui centru de coordonare practică la sediul universității, cât și prin practică prin simularea
decizională a unei întreprinderi virtuale.
Proiectul are în vedere ca grup ţintă 330 de studenți din ciclul de licență, anul II, forma de învățământ zi sau
la distanță, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune sau Facultatea de Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori. Din perspectiva vârstei, grupul țintă va fi format din persoane cu vârsta cuprinsă
între 19 și 50 de ani. Din perspectiva genului, minim 50% vor fi persoane de gen feminin. În ceea ce privește
proveniența, minim 10% vor proveni din mediul rural sau vor aparține minorității rome.
Conferința de lansare se va desfășura în clădirea Virgil Madgearu (Calea Dorobanților, nr. 15-17, sector 1,
București), sala Petrom (2102), începând cu ora 10.30.
Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactați la adrese de e-mail: practica.cig@ase.ro sau
practica.fabbv@ase.ro.
Manager de proiect,
Conf. univ. dr. Anica-Popa Adrian

Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
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