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Conținutul	acestui	material	nu	reprezintă	in	mod	obligatoriu	
poziția	o�icială	a	UniuniiEuropene	sau	a	Guvernului	Romaniei^

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	din	Galați	este	cea	mai	mare	
instituție	 de	 ı̂nvățământ	 superior	 din	 sud-estul	 țării.	 Universitatea	
„Dunărea	 de	 Jos”	 din	 Galați	 are	 12.500	 de	 studenți,	 14	 facultăți	 și	
pregătește	 studenți	 pentru	 ciclurile	 de	 studii	 universitare	 de	 licență,	
masterat	 și	 doctorat	 ı̂n	 domenii	 diverse	 (tehnic,	 umanist,	 economic,	
sănătate,	 artistic).	 Universitatea,	 �iind	 centrul	 progreselor	 tehnice,	
științi�ice,	 culturale	 și	 sociale	 cu	 aplicabilitate	 imediată	 sau	 pe	 termen	
mediu	 și	 lung,	 	contribuie	ın̂	primul	rând	la	progresul	orașului	Galați.	 I�n	
acest	 sens,	 universitatea	 colaborează	 strâns	 cu	mediul	 socio	 -	 economic	

 			Școala	Româna	de	Afaceri	a	Camerelor	de	Comerț	și	Industrie	-	
Filiala	Brăila	a	fost	constituită	de	Camera	de	Comerț	si	Industrie	a	
României	 si	 a	 municipiului	 București	 ı̂mpreună	 cu	 Camerele	 de	
Comerț	 teritoriale,	 ın̂	 iulie	 1992.	 De	 la	 ın̂�iințare,	 din	 septembrie	
1992,	 �iliala	 Brăila	 a	 desfașurat	 o	 activitate	 intensă	 ın̂	 domeniul	
formării	profesionale	si	a	obținut	acreditare	pentru	toate	cursurile	
organizate.	

 



              Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- recrutarea si selecția grupului țintă din Universitatea Dunărea de Jos;
- furnizarea de servicii specializate de consiliere si orientare profesională 
pentru cei 252 studenți;
- folosirea unui sistem informatic inovativ, prin care se vor realiza 
raportari si evaluări periodice ale studenților in perioada desfașurării 
proiectului 2018-2020; 
- realizarea si consolidarea parteneriatelor de practică intre 
Universitatea Dunărea de Jos si angajatori din Regiunea de Sud-Est;
- implementarea unei platforme IT, care sa reprezinte o imagine a 
realității economico-sociale, a entităților prezente in regiunea de 
Sud-Est  -  facultăți, agenți economici, studenți și autorități și modul in 
care pot interacționa pentru inlesnirea pătrunderii tinerilor absolvenți in 
viața activă;
- organizarea efectivă a practicii la locul de munca,  in care studenții să se 
acomodeze cu activitea economică și realitatea de zi cu zi;
- ocuparea efectiva a unui loc de munca pentru minim 113 studenți

Obiective	speci�ice 											Recrutarea	si	selecția	grupului	țintă	se	va	realiza	conform	
din	cadrul	Universității	Dunărea	de	Jos:
	-	252	studenți	(din	care	20	din	mediul	rural):
-	25	studenți	să	continue	studiile	după	incheierea	practicii	(3	din	
mediul	rural),		
-	obținerea		unei	cali�icări	la	locul	de	muncă		pentru		minim	189		
studenți		(15	din	mediul	rural),	
-	identi�icarea	și	ocuparea	unui	loc	de	muncă	pentru	minim	113	

Grupul	țintă

Echipa	de	implementare

						Echipa	de	management	si	implememtare	este	alcătuita	din	
persoane	cu	experiență	in	derularea	proiectelor	cu	�inanțare	
europeană	și	din	cadre	universitare	cu	vastă	experiență	in	
invățămant,	cercetare	și	activitatea	cu	tinerii.		
						Alături	de	acestea,	in	cadrul	echipei	vom	atrage	si	tutori/
mentori	din	randul	agenților	economici	care	vor	aduce	experiența	
lor	dobandită	in	activitatea	de	zi	cu	zi.	
							Astfel	vor	realiza	o	armonizare	a	teoriei	dobandite	in	cadrul	
universității	cu	realitatea	din	viața	economică	și	socială.

ȘCOALA ROMÂNA DE AFACERI A CAMERELOR
 DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE - FILIALA BRĂILA

Adresa:  Aleea. Pensionatului nr. 3, Brăila, jud. Brăila
www.srabraila.ro , office@srabraila.ro

 
Universitatea Dunărea de Jos
Adresa: Str. Domnească, nr. 47, 
Cod poștal 800008, Galați, Jud. Galați, România
www.ugal.ro, rectorat@ugal.ro  


	Page 1
	Page 2

