Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „IMPACT – IMpreună cu un Pas mai Aproape de Cariera Ta”
Contract număr: POSDRU/161/2.1/G/136636
Beneficiar: Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Vizita de studiu
Bari, Italia
05.07.2015 – 10.07.2015

În cadrul proiectului „IMPACT – IMpreună cu un Pas mai Aproape de Cariera
Ta”, POSDRU/161/2.1/G/136636, a fost organizată în cadrul activității A8.2. Organizarea și
desfășurarea vizitei de studiu pentru 24 studenți și 8 membri ai echipei de implementare, în
perioada 05.07.2015 – 10.07.2015, o vizită de studiu în Italia, regiunea Bari, pentru 24 de
studenți ca suport pentru consiliere și orientare profesională în vederea consolidării
cunoștințelor în domeniul de studiu. Solicitantul proiectul ui, Asociaţia PartNET – Parteneriat
pentru Dezvoltare Durabilă și Partenerul 1 – Academia de Studii Economice București
reprezentat de Facultatea de Business şi Turism au elaborat metodologia de selecție și
instrumentele necesare pentru selecția celor 24 de studenți, participanți la vizita de studiu
gazduită de Partenerul 2 - Universus – CSEI – Consorzio Universitario per la formazione e
l’innovazione (Consorţiul Universitar pentru formare profesionala si inovare).
Experții Partenerului 1, prof. univ. dr. Olimpia State - Responsabil tehnic de
implementare P1, prof. univ. dr. Doru Alexandru Pleșea - Expert monitorizare activităţi de
consiliere şi stagii de practică, lect. univ. dr. Felea Mihai - Expert operațional – activități de
consiliere și stagii de practică, conf. univ. dr. Claudia Elena Țuclea - Expert consiliere și
orientare în cariera P1, conf. univ. dr. Simona Lelia Voinea - Expert consiliere și orientare în
cariera P1 au însoț it cei 24 de studenți la vizita de studiu cu durată de 6 zile.
Partenerul 2 a fost gazda vizitei de studiu și a fost reprezentat de prof. Carmine Viola
- președintele consorțiului, prof. Marco Benvenuto, prof. Michele Carriero și prof. Annamaria
Pattela.

Programul activitatilor a fost urmatorul:


05.07.2015 - Organizarea activităţilor, prezentarea programului şi activităţilor
pe zile, prezentarea acordului vizând condiţiile de desfăşurare ale activităţii
(prevederi generale, responsabilităţi, sancţiuni), a angajamentelor privind
participarea la Activitatea 8.2;



06.07.2015 - Beneficiile existenței unui brand teritorial, prin prezentarea unor
4 proiecte concrete de concepere a unui brand, într-o manieră interactivă
pentru studenți cu o sesiune de întrebări pe parcursul prezentării și cu
desprinderea unor concluzii si cu propunerea de a realiza un clasament
argumentat al celor 4 proiecte.



07.07.2015 – Vizita de lucru la Casa de Vacanță ” I TRULLI SUL MARE”
– Vizita la Fabrica de Ulei de Măsline GALANTINO



08.07.2015 – Vizita la Universitatea Aldo Moro din Bari



09:07.2015 – Vizita de lucru la crama Polvanera



10.07.2015 – Completarea chestionarelor de evaluare pentru toate activitățile
organizate de partenerul italian.

