
                                                                                 

                                                                                                          

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a 
învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la 
educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin 
mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de 
muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie 
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 
Titlul proiectului: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP) 
Contract nr. POCU/626/6/13/132253 (COD SMIS 2014+ 132253) 
 

30.10.2020 

Invitație: conferință de presă 

Proiect: Calitate și interdisciplinaritate în practica 
studenților Universității Babeș-Bolyai în management 

cultural (CIP) 
Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai vă invită vineri, 30.10.2020, la conferința de 
deschidere a proiectului „Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în 
management cultural (CIP)”. Conferința se va desfășura online, la adresa: 

https://zoom.us/j/4214494897?pwd=bTg3eEkxU3lKNitxNHlYa0liaVdVUT09, de la ora 10.00. 

Proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni (17 septembrie 2020 - 16 septembrie 2022), are ca grup 
țintă studenți de la nivel licență și masteral din cadrul a trei facultăți: Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie 
Ortodoxă.   

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 324 de studenți ai Universității 
Babeș-Bolyai, de la cele trei facultăți, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc 
de muncă în domeniul managementului cultural.  

https://zoom.us/j/4214494897?pwd=bTg3eEkxU3lKNitxNHlYa0liaVdVUT09


                                                                                 

                                                                                                          

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică din Cluj-Napoca în domeniul managementului cultural, din 
mediul public și privat, care prezintă potențial competitiv. 

2. Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, 
Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.  

3. Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de 
învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate.  

4. Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare în domeniul managementului cultural, în relație cu partenerii 
de practică ai proiectului.  

Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt: crearea unei rețele de practică, derularea 
de stagii de practică la parteneri, oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională, implementarea unei 
platfome IT inovatoare, sesiuni de sensibilizare în domeniul competenţelor antreprenoriale, inovării, incluziunii 
sociale şi nediscriminării şi importanţei acestora în procesul de inovare socială, precum și organizarea a trei 
târguri de locuri de muncă. 

Activităţile proiectului vor fi adaptate la situaţia actuală şi se vor desfăşura în sistem hibrid sau online, cu 
respectarea tuturor măsurilor de siguranţă sanitară în vigoare. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a 
proiectului este de 4.741.271,58 lei, din care cofinanțare UE 4.030.080,84 lei.  

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Adrian-Gabriel Corpădean, manager proiect 

Email: adrian.corpadean@ubbcluj.ro 

 

Vă rugăm să confirmați prezența până joi, 29.10.2020, ora 14.00, la adresa: gianina.joldescu@ubbcluj.ro 

 

mailto:adrian.corpadean@ubbcluj.ro

