Comunicat de presă
Fundația Dreptul la Educație anunță încheierea proiectului „Simulator de Carieră”, al carui obiectiv
general este acela de a crește gradul de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud
Est prin participarea la programe de învatare la locul de muncă.
În cadrul acestui proiect sunt implicați alți 3 parteneri, care au asigurat pregătirea teoretică, dar și
practică a studenților și integrarea lor pe piața muncii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și OTP Bank România SA.
Activitățile specifice proiectului derulat au contribuit la indeplinirea obiectivelor specifice prin
dezvoltarea parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ și mediul privat prin
încheierea și operaționalizarea a 3 parteneriate de practică.
În cadrul proiectului, 140 de studenți (grup țintă și rezerve) și-au dezvoltat abilitățile și competențele
transversale, cheie, în vederea menținerii competitivitatii pe piața muncii prin sesiuni de consiliere și
orientare în carieră, precum și competențele profesionale specifice domeniului financiar - bancar în
vederea creșterii inserției lor pe piața muncii prin participarea la stagii de practică organizate și
derulate de către OTP BANK.
În vederea creșterii motivației de aplicare a cunoștințelor practice aferente domeniului financiar
bancar de către studenți, a fost organizată și o competiție profesională care s-a finalizat cu premierea a
13 dintre cele mai bune proiectele depuse.
În efortul de a asigura un teren comun pentru demersul educațional și exigențele pieței muncii, dar și
pentru a asigura sustenabilitatea și minimizarea riscurilor identificate în procesul de integrare a
studenților pe piața muncii, prin proiectul „Simulator de Carieră”, echipa de proiect a realizat o
cercetare multidirecțională care cuprinde analize cu privire la:
 Identificarea nevoilor angajatorilor care ar putea fi abordate mai clar în cadrul curriculei
universitare.
 Provocările și oportunitățile întâmpinate în pregătirea practică a studenților.
 Identificarea nevoilor actuale cu privire la dezvoltarea profesională în rândul studenților de la
Universitățile partenere (Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Universitatea Ștefan cel Mare)
Parteneriatul inițiat în cadrul proiectului între mediul universitar și mediul privat contribuie la
valorificarea experienței avute în implementarea activităților cu grupul-țintă și transpunerea acesteia
în măsuri concrete care să faciliteze o inserție și integrare mai rapidă a studenților/absolvenților pe
piața muncii, precum și o evoluție optimizată a unei carierei în domeniul ales. Rezultatele obtinute in
cadrul proiectului se pot regasii pe pagina oficiala a beneficiarului, accesand link-ul
https://www.okcenter.ro/simulator-de-cariera/.
Proiectul „Simulator de Carieră”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, axa prioritară Educație și Competențe, este implementat de către Fundația Dreptul la Educație în parteneriat cu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și OTP Bank Romania SA, și are o
valoare totală de 1.156.214,79 lei din care 1.129.687,61 lei fonduri nerambursabile și a fost derulat pe o perioada de 24 de luni,
începand cu 25 septembrie 2018.
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