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Act. 2.1. Negocierea și semnarea a 18 convenții de practică, organizarea târgului de oferte de 

practică 

POCU 132253 Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai 

în management cultural (CIP) 

 

 

Târg de practică 

Cluj-Napoca, 26 martie 2021 

-Agenda de discuții- 
 

 În derularea activității 2.1. Negocierea și semnarea a 18 convenții de practică, 

organizarea târgului de oferte de practică din cadrul proiectului CIP cu datele de identificare 

mai sus menționate, în cadrul Facultății de Studii Europene (FSE) se va proceda la 

organizarea unui târg de practică la care, în acord cu prevederile cererii de finanțare 

urmează să participe următoarele persoane: 

► membri ai echipei de implementare a proiectului din partea FSE: 

-coordonatorul de practică  

-cei doi supervizori de practică 

-cei trei experți de practică 

► reprezentați ai entităților gazdă a stagiilor de practica (reprezentanți și tutori, 

în cazul în care nu este vorba despre aceeași persoană care să întrunească ambele calități) 

► studenții selectați pentru a face parte din grupul țintă. 
 

Scopul acestui târg de practică este de a permite viitorilor parteneri de practică să 

își prezinte instituția în care se va derula stagiul, grupul țintă participând în mod 

obligatoriu la acest eveniment axat îndeosebi pe evidențierea beneficilor stagiilor de 

practică în conturarea și dezvoltarea de deprinderi specifice asumării de responsabilități 

la locul de muncă, facilitând tranziția la viață activă. 

 

Târgul se va derula pe platforma ZOOM, urmând a fi folosit link-ul: 

https://zoom.us/j/5341565985?pwd=aHlwUGdXWkk3QXFReGpDRndWSUNNU

T09 

Meeting ID: 534 156 5985 

Passcode: F4yrDH 
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Agenda de discuții a târgului va fi următoarea: 

 

 12.00-12.15 -Cuvânt de deschidere  

        -Prezentarea membrilor echipei de implementare a proiectului 

din  partea FSE 

 Conf. univ. dr. Laura Maria-Herța 

 

 12.15-13.00: Prezentări ale ofertelor de practică de către reprezentanți ai 

entităților gazdă ale stagiilor de practică, respectiv:  

                    - ADR Nord-Vest 

                                          - Fundația Rațiu pentru Democrație 

         - RDI PARTNERS SRL 

         - Napoca Management SRL 

                  - Konic Napoca Management România SRL 

      - Transilvania IT Cluster 

Se vor furniza informații referitoare la instituția/organizația gazdă a 

stagiului de practică, așteptărilor acestora de la stagiul de practică, respectiv de la 

studenții FSE, propuneri cu privire la calendarul de practică (câte ore sunt propuse 

pentru activități online sincron, respectiv online asincron), care sunt tipurile de 

activități pe care studenții ar urma să le deruleze (expunere relativ concretă și 

detaliată), etc.  

Vor fi prezentate persoanele propuse de către partenerii ca tutori de practică.  

 

 13.00-14.00: Sesiunea de întrebări și răspunsuri 

 

 

 


