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COMUNICAT DE PRESĂ  

Conferința de închidere a proiectului  

“PPC – Practic pentru carieră”  

 

151 de studenţi ai Universităţii „Ovidius” din Constanţa au beneficiat de programul de 
consiliere profesională și orientare în carieră şi de stagii de practică 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu S.C. Profiles International S.R.L., 
marchează luni, 7 decembrie 2015, începând cu ora 12.00, închiderea implementării 
proiectului “PPC – Practic pentru Carieră”. Evenimentul va avea loc în sala Senatului, 
Campus Corp A, Aleea Universităţii, nr. 1, Constanța. 

Proiectul “PPC - Practic pentru Carieră” este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la 
viața activă”, fiind implementat în perioada 8.07.2015 – 7.12.2015. 

Proiectul a contribuit la dezvoltarea aptitudinilor profesionale pentru un număr de 151 studenţi 
înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa 
prin facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, având ca scop final o mai bună pregătire 
pentru inserția viitoare pe piața muncii în domeniul de studiu. 

Au fost organizate activităţi de consiliere şi orientare profesională, în cadrul cărora studenţii 
înscriși în program au fost sprijiniţi să-şi identifice individual nevoile şi înzestrările profesionale, 
să cunoască cerinţele şi oportunităţile pieţei muncii şi să primească îndrumare spre domeniul în 
care pot activa după terminarea studiilor. Deasemenea, au fost organizate stagii de practică la 
nivelul partenerilor de practică din domeniile psihologie şi ştiinţele educaţiei, matematică şi 
informatică, ştiinţe aplicate şi inginerie, drept şi ştiinţe administrative, sub îndrumarea tutorilor cu 
experienț relevantă. 

Pentru informaţii suplimentare legate de eveniment, vă rugăm să vă adresaţi doamnei Prof. 
Univ. Dr. Mihaela RUS, Expert informare şi publicitate, tel: 0724.400.526, 
ppc.ovidius@gmail.com.  
 

 


