
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23.02.2021 

 

    Anunț privind demararea proiectului 

„Carieră de succes în psihologie!” 

POCU/626/6/13/130770 

 

Universitatea din București în parteneriat cu Royal Audit House S.R.L. anunță demararea 

proiectului: 

 
„Carieră de succes în psihologie!” - POCU/626/6/13/130770 

 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv 

specific 6.13, Denumire Apel „Stagii de practică pentru studenți”, Regiuni mai puțin 

dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13. 

 

Obiectivul general al proiectului este de consolidare și dezvoltare a 11 parteneriate 

cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor 

profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniului 

psihologie în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin 

intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și 

orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre 

acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri 

și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 

studenți. 

 

În cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri specifice care să ducă la dezvoltarea 

competențelor profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru 



 
 

 
 

 

categoriile dezavantajate de persoane și care să asigure facilitarea inserției pe piața 

muncii a absolvenților de studii terțiare în tranziția acestora de la educație la un loc 

de muncă. Totodată, sustenabilitatea institutională, precum și a programelor 

educationale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor 

practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui 

sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul 

universitar, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii. 

 

Principalele rezultate planificate sunt: 

 Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța participării 

studenților la stagii de practică, cu implicarea actorilor locali, punându-se 

accent pe beneficiile aduse de către activitate în procesul de dezvoltare a 

unei cariere de succes; 

 Participarea studenților în cadrul stagiilor de pregătire practică, menită a 

facilita dezvoltarea competențelor și aptitudinilor specifice domeniilor de 

studiu; 

 Sprijinirea studenților înmatriculați în cadrul instituției de învățământ 

superior, în alegerea și dezvoltarea unei cariere de succes, prin furnizarea 

unor sesiuni de consiliere și orientare profesională, individuale și de grup; 

 Derularea unui program de antreprenoriat adaptat studenților din domeniul 

psihologie, în scopul însușirii unor noțiuni specifice privind dezvoltarea și 

administrarea unei afaceri prin aplicații practice tip Intreprindere Simulată; 

 Derularea unor activități de îmbunătățire a infrastructurii mediilor de 

practică: amenajări și dotari ale spațiilor de practică; 

 
Proiectul Carieră de succes în psihologie! - POCU/626/6/13/130770 se derulează 

pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 27.11.2020–26.11.2022. Valoarea totală a 
proiectului este de 4.485.195,11 lei, din care 3.769.186,78 lei reprezintă 
cofinanțarea Uniunii Europene, 595.789,83 lei reprezintă cofinanțare națională și 
120.218,50 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 
Date de Contact: 
Departamentul Proiecte de Dezvoltare 
Telefon: 021 305 46 80 
Email: contact@fse.unibuc.ro 
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