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CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI SOCIUS ȘI
CEREMONIA DE PREMIERE A CELOR MAI VALOROASE STAGII DE PRACTICĂ
Universitatea din București organizează luni, 26 octombrie, în intervalul 16.00-18.00, la
Facultatea de Litere, în Amf. Odobescu (parter), conferința de închidere a proiectului SOCIUS –
„Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și
științe umaniste” - POSDRU/161/2.1/G/140906.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţă
activă”.
Implementat în perioada 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni), proiectul SOCIUS s-a
derulat la Facultatea de Litere și la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) de la Universitatea
din București (Beneficiar), în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (P1) și cu Fundația „Dezvoltare în Europa” (P2).
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa
activă pentru 300 de studenţi (grupul-țintă) din domeniile Știinţe sociale, Științe umaniste și arte,
cărora, în baza unor valoroase acorduri instituţionale de parteneriat, li s-a oferit accesul la stagii de
practică de specialitate de înalt nivel. Grupul beneficiarilor de sesiuni de consiliere și orientare
profesională, de vizite de studiu la potențiali parteneri de practică și angajatori s-a ridicat la 400 de
studenți, dintre care cei 300 de stagiari.
Experții din cadrul proiectului au realizat două ghiduri, pentru cadre didactice și, respectiv,
pentru tutori, și șapte îndrumare de practică pentru studenți, pentru specializările: Filologie (studii
literare și lingvistică), Studii europene, Etnologie, Comunicare și relații publice, Științe ale informării
și documentării, Asistență managerială și secretariat, Studii culturale interdisciplinare – arte și
arhitectură.
La conferința de închidere a proiectului SOCIUS, se vor acorda pentru cele mai valoroase
stagii de practică: 10 premii a câte 500 de lei (programe de licență) și 18 premii a câte 1000 de lei
(programe de masterat). Stagiile premiate, selectate în baza unei metodologii publice de către o
comisie de cadre didactice universitare, vor fi prezentate ca exemple de bune practici pe site-ul
proiectului: www.socius.stagii.unibuc.ro.
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