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ANUNȚ ÎNCHEIERE A DOUĂ PARTENERIATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII 

STAGIILOR DE PRACTICĂ DE CĂTRE STUDENŢII FACULTĂȚII DE 
LITERE DIN GRUPUL ŢINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI 

”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la 
Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea 

inserției pe piața muncii” 
 

 
 
Obiectivul general al proiectului este să contribuie la facilitarea inserției studenților de la facultățile 
de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației pe piața muncii, ca urmare a dobândirii 
de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare 
profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitiv.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Creșterea numărului de absolvenți ai Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și 
Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, care își găsesc un loc de 
muncă în urma accesului la activități de învățare la un potential loc de muncă/cercetare/inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv –conform SNC – și domeniile de 
specializare inteligentă – conform SNCDI. 

2. Optimizarea ofertei educaționale prin: 
- consolidarea/inițierea unor parteneriate sociale, centrată pe formarea și 

dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, 
inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane;  

- accesibilizarea programului de formare de anterprenoriat și a celui de 
management de proiect destinat tuturor studenților celor trei facultăți implicate 
– facultativ  

- dotarea tehnică a celor trei facultăți cu tehnologie adecvată utilizării TIC în 
procesul de predare/învățare/evaluare inclusiv în ceea ce privește componenta 
practică a programelor de studii universitare. 

3. Dezvoltarea meta-competențelor viitorului: antreprenoriat, autonomie, design thinking și 
autodisciplină pentru minimum 300 de studenți de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și 
Psihologie și Științele Educației prin implicarea acestora într-un program complex de formare, 
mentorat și practică de specialitate în sectoare economice cu potential competitiv și în domenii 
de specializare inteligentă; 

4. Consolidarea legăturilor instituționale între cele trei facultăți și operatori economici din mediul 
privat și/sau actori din domeniul cercetării/dezvoltării/inovării, prin dezvoltarea și/sau 
înființarea unor parteneriate, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică  
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5. Diversificarea colaborării interdisciplinare prin pilotarea a cel puțin șase clustere SMART cu 
caracter inovativ și potential de aplicabiltate pe piață – exemple de bune practice 

6. Creșterea ratei de participare a studenților la programele din cadrul parteneriatelor nou 
înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii absolvenților de studii terțiare; 

 
Principalele activități derulate în cadrul proiectului: 
A1. Managementul implementarii proiectului 
 A1.1 Gestionarea resursei umane implicate în implementarea proiectului 

A1.2 Achiziții și gestionarea financiară 
A 1.3 Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara. Activitati aferente 
cheltuielilor indirecte ale proiectului managerului de proiect. 

A2. Gestionarea grupului țintă 
 A 2.1 Selectarea și gestionarea grupului țintă 
A 3.1 Formarea de competențe antreprenoriale și transversale pentru studenți 

3.1. Dezvoltare personală, inclusiv consiliere și mentorat 
3.2. Formare de competențe in domeniul antreprenorial și TIC cu accent pe sectoarele cu 

potential competitive 
3.3. Derularea de programe de învățare prin experiență practică - Pilotarea unor clustere 

interdisciplinare de practică SMART 
4. Efectuarea stagiilor de practică 

4.1. Inițierea și/sau dezvoltarea parteneriatelor sustenabile cu sectorul privat. 
4.2. Efectuarea și evaluarea stagiilor de practică la operatori economici și/sau instituții de 

cercetare și inovare SMART 
 

 
Activitatea/Activitățile în care vor fi implicaţi partenerii de practică: 
A 4. Efectuarea stagiilor de practică 

A 4.1. Inițierea și/sau dezvoltarea parteneriatelor sustenabile cu sectorul privat: încheierea 
acordurilor de practică, incheierea parteneriatelor sociale, dezvoltarea parteneriatelor şi identificarea 
soluţilor pentru păstrarea parteneriatelor şi pentru perioada de sustenabilitate a proiectului.  

A 4.2. Efectuarea și evaluarea stagiilor de practică la operatori economici și/sau instituții de 
cercetare și inovare SMART: organizarea stagiilor de practică în colaborarea cu experţii de la cele trei 
facultăţi implicate în proiect, monitorizarea şi evaluarea studenţilor, pregătirea materialelor de practică, 
raportare şi feedback. 
 
Bugetul proiectului: 4 751 647.00 lei 
 
Profilul partenerului: Instituţiile partenere de practică se vor implica activ şi vor contribui efectiv la 
implementarea activităţii A 4. Instituţiile partenere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 să fie înfiinţate ca persoane juridice în România, de cel puţin 5 ani, cu domeniu de activitate 

compatibil cu specializările celor trei facultăţi implicate în proiect. Pentru a da câteva exemple 
de tipul de organizații în care studenții își vor efectua stagiile de practică menționăm: firme de 
turism, de interpretariat/traduceri, de mass-media, de consultanţă/gestionare proiecte, de 
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arhivare, școli cu elevi cu nevoi speciale, cămine de bătrâni, orfelinate, șantiere arhelogice, 
intituții/centre de cercetare: arheologie, istorie orală, muzee, biblioteci, arhive etc.  

 să aibă cel puţin un angajat cu experienţă specifică în instituţie de cel puţin 5 ani şi care a 
desfăşurat de-a lungul timpului activităţi cu studenţii/tineri, care să poată îndeplini condiţiile 
minime prevăzute în cererea de finanţare pentru a participa la concursul pentru tutorii de 
practică. 

În situaţia în care îşi exprimă intenţia de colaborare mai multe instituţii/organizaţii, vor fi selectate 
cu prioritate acele instituții publice sau private ale căror coduri CAEN le poziționează în rândul 
domeniilor cu potențial economic competitive.  

 
Entitățile interesate de parteneriatul de practică propus prin prezentul anunț de intenție îşi vor exprima 
interesul printr-un mail la adresa smart.granturi@ubbcluj.ro. 
Instituţiile/organizaţiile care doresc să devină parteneri de practică sunt rugate să îşi anunţe intenţia 
până la data de 15.02.2022. 
 
 
Cluj-Napoca, 1.02.2022 
 
        Manager proiect,  
        Lect.dr. Liliana Mateescu Suciu 
 

 


