
Investeşte în oameni !
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în 
practică!”
Contract: POSDRU/109/2.1/G/81513

Beneficiar: Academia de Studii Economice din București

Stimaţi cursanţi ai programelor de masterat,

Practica de specialitate a studenţilor la master este prevăzută ca activitate 

distinctă în curriculum-ul universitar al semestrului patru şi se finalizează pe baza 

unui colocviu care conduce la obţinerea numărului de puncte credit, prevăzut în 

planul de învăţămant al programului de masterat.

Facultatea de Management din ASE Bucureşti vă oferă posibilitatea ca în anul 

universitar 2011 – 2012 să efectuaţi stagiul de practică prin intermediul unui proiect 

finanţat de Fondul Social European / Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013.

Proiectul se intitulează “Practică de calitate pentru manageri – Manageri 

de calitate în practică” (POSDRU/109/2.1/G/81513) şi are în vedere dezvoltarea de 

competenţe şi abilităţi pentru un număr de 150 studenţi la masterat, prin oferirea 

stagiilor de practică din domeniul managementului, în vederea îmbunătăţirii inserţiei 

acestora pe piaţa muncii.

Avantajele participării în cadrul acestui proiect ţin de:

- posibilitatea efectuării stagiului de practică în cadrul unor companii de 

consultanţă cu renume pe piata internă şi internaţională;

- dezvoltarea de competenţe şi abilităţi practice, ce constituie puncte forte în 

asigurarea unui nivel corespunzător de experienţă la finalul studiilor de 

masterat;



- posibilitatea de a fi angajat în cadrul firmelor organizatoare a stagiilor de 

practică, cea mai mare parte a lor declarându-şi disponibilitatea de a face şi 

angajări la finalul stagiilor de practică;

- obţinerea unei subvenţii garantate în valoare de 1100 lei / stagiu de 

practică, pentru fiecare participant în cadrul proiectului;

- posibilitatea de a obţine un premiu suplimentar în valoare de 2200 lei / 

stagiu, pentru primii 15% din cursanţi, ierarhizati pe criterii de performanţă de 

către ASE Bucureşti şi firmele organizatoare de practică;

- obţinerea unui pachet de cărţi de specialitate în domeniul management, 

în valoare de 500 lei, pentru fiecare participant la proiectul propus.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc pe data de 21 februarie 2012, 

orele 10.00-12.00, în Aula Magna, Clădirea Ion Angelescu, Piaţa Romană, nr. 6.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului şi ai Partenerului, 

reprezentanţii firmelor care organizează bazele de practică, masteranzi, precum şi 

alţi invitaţi.

Stagiile de practica se deruleaza in perioada 05 martie – 20 mai 2012.

Site-ul de informare al proiectului este: www.practicamanager.ase.ro

Detalii si informatii suplimentare la adresa: razvan.dobrea@man.ase.ro

Va asteptam cu drag !

Manager de proiect:

Conf. univ. dr. Razvan Catalin DOBREA

Mail: razvan.dobrea@man.ase.ro

Telefon: 00403191900, int 466


