
 

   1 

 

Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 2 – „ Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „ Tranzitia de la scoala la o viata activa” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/22/2.1/G/40844 
Titlul proiectului: „ Fii pregătit pentru cariera ta !” 
  

  Data:  Martie 2011              

 
 
 

 

,,Fii pregătit pentru cariera ta!’’ este un proiect care va crea pentru studenţi, un model de 
consiliere şi orientare în activitatea profesională. Abordarea este completă, deoarece,  include 
toţi factorii importanţi: educaţie, dezvoltare personală, planificare strategică, strategii de acţiune 
şi dezvoltarea potenţialului personal.  

Proiectul este derulat de către Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept, în 
parteneriat cu Asociaţia ,,Opportunity Associates Romania’’. Acţiunea, lansată pe 1 octombrie 
2010, are o perioadă de desfăşurare de 12 luni.  

  

Până acum, s-au realizat mai multe etape pe care le vom prezenta în ordinea cronologică 
derulării lor: 

 

• lansarea proiectului a fost făcută publică printr-un anunţ care a apărut într-un cotidian central şi 
printr-un comunicat remis presei; 

• pentru selectarea studenţilor în cadrul proiectului, s-au elaborat un regulament de participare şi 
un formular de înregistrare; în prima saptămână, la reuniunea la care au fost prezentate 
informaţiile iniţiale, au participat 548 de studenţi, din anul 1; lansarea proiectului a fost 
anunţată şi pe site-urile Universităţii Bucureşti şi al Asociaţiei ,,Opportunity Associates 
Romania’’; s-au înscris 243 de studenţi din anul 1, dintre care au fost selectaţi 122, pe baza 
rezultatului la testul de evaluare şi a mediei obţinute la admiterea în facultate; la mai puţin de o 
lună de la începerea proiectului, a avut loc prima reuniune cu studenţii selectaţi cărora li s-au 
prezentat modalităţile de derulare ale activităţilor de training şi coaching; 
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• s-au elaborat profile de carieră, pentru domeniile: instituţii publice, avocatură, magistratură, 
notariat, companii private, ONG-uri; 12 experţi (2 experţi/domeniu) au creat profilul persoanei 
potrivite pentru a îndeplini cu succes profesia respectivă; ei au lucrat cu 4 psihologi (care au 
elaborat testele de evaluare de aptitudini) şi cu specialişti în resurse umane;  

• s-a realizat un site dedicat proiectului - www.fiipregatitpentrucarierata.ro - care conţine toate 
informaţiile despre proiect, secţiuni dedicate domeniilor în care studenţii pot lucra după 
terminarea facultăţii, un newsletter şi un forum de discuţii pentru studenţii interesaţi de proiect; 

• pentru publicitate, s-au realizat 200 de pliante şi 200 de broşuri care au fost distribuite 
studenţilor, respectiv 200 de afişe care au fost postate la sediul Universităţii din Bucureşti; 

• s-au achizitionat echipamente IT, flicharturi, un abonament la Revista ,,Curierul judiciar’’, 
servicii de tipărire (postere cu modele de succes - foşti studenţi sau profesori ai Universităţii – 
şi amănunte din viaţa lor), de multiplicare pentru suporturile de curs şi de catering pentru 
studenţi, în perioada activităţilor de training;  

• a avut loc prima sesiune de coaching de grup (pentru fiecare din cele 6 grupe), la care 
studenţii au aflat detalii despre conceptele de dezvoltare personală şi planificare a carierei; au 
urmat sesiuni de coaching individual (fiecare student are de efectuat 10 ore de coaching 
individual); 

• în perioada ianuarie 2011 – mai 2011, studenţii participă la sesiuni de training pe teme 
precum: conştientizarea personală, comunicare, procese şi interacţiuni de grup, leadership, 
abilităţi de prezentare, management de conflict; acestea îi ajuta să capete abilităţi personale 
necesare pentru o integrare de succes, pe piaţa muncii;   

• luna aceasta, sunt în curs de desfăşurare 6 workshop-uri susţinute de către specialişti jurişti 
care au obţinut rezultate excepţionale, în profesiile pe care le exercită; studenţii află de la ei  
informaţii despre promovarea în carieră, cutume, deontologie profesională; 

• managementul şi monitorizarea proiectului sunt acţiuni care s-au desfăşurat permanent.  

 

  

 Carmen BĂTĂTORESCU 
Responsabil Informare şi Publicitate Proiect 

 

 

Informaţii suplimentare: Carmen BĂTĂTORESCU, Şef Birou Relaţii Externe, Universitatea din 
Bucureşti, e-mail: carmen_batatorescu@yahoo.com, tel. 
0745.081.618; www.fiipregatitpentrucarierata.ro 
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