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

    Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică 
fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multi- disciplinară, cu 
programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, 
recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad 
de încredere ridicat.  Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai 
mare universitate europeană la Marea Neagră.
     Universitatea poartă numele poetului roman Publius Ovidius Naso, 
care a trăit ultima parte a vieții la Tomis, colonia grecească premergătoare 
orașului Constanța. Patronul spiritual al universității a lăsat o moștenire 
culturală întregii umanități, transmițând generațiilor ce vin, prin miturile 
antice din Metamorfoze, un mesaj despre pasiune și dăruire, despre 
puterea dragostei, despre creație, evoluție și transformare.

 	 	 	 	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 împreună cu Camerele de Comerț 
teritoriale, în iulie 1992. De la înființare, din septembrie 1992, filiala Brăila 
a desfașurat o activitate intensă în domeniul formării profesionale si a 
obținut acreditare pentru toate cursurile organizate. 
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              Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- recrutarea si selecția grupului țintă din Universitatea OVIDIUS;
- 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 OVIDIUS 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	OVIDIUS:
	-	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.
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