OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE
PIAȚA MUNCII
29-31 mai 2019
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Științe Economice, Societatea
Antreprenorială Studențească, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și
Promovare a Exportului Ploiești, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, Bizz Club
România, Prahova, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești și Casa de Cultură a Studenților
Ploiești vă invită, în perioada, 29.05.2019-31.05.2019, la evenimentul „OPTIMIZAREA
INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII”.
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de ocupare a absolvenților prin dezvoltarea și
promovarea parteneriatelor între mediul universitar și agenții economici, pentru facilitarea tranziției
de la școală la viața activă.
Participanții vor beneficia de sesiuni de orientare profesională și consiliere în carieră împreună
cu reprezentanți ai agenţilor economici parteneri în cadrul unui eveniment intitulat „Primii pași în
carieră” și vor participa la un training de „Dezvoltare Personală”.

Partenerii din mediul de business vor avea la dispoziţie un spaţiu dedicat în care să-și prezinte
oferta de locuri de muncă precum şi posibilitatea expunerii de rollup-uri şi alte materiale
promoţionale. Prin intermediul acestui eveniment atât studenții, masteranzii cât și tinerii profesioniști
își pot găsi cele mai potrivite oportunități de carieră.
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la să participați la deschiderea oficială, miercuri, 29
mai 2019, ora 13:30, în Amfiteatrul AP9.
Având în vedere bunele relaţii de colaborare, vă invităm să participați la activitățile din cadrul
proiectului și să ne acordați sprijinul prin mediatizarea acestuia.
Cu deosebit respect,
Echipa de implementare a proiectului

Coordonatori proiect:
Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAŞCU
Decan al Facultății de Științe Economice

Prof. univ. dr. Daniela Angela BUZOIANU
Prorector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
Președinte al Societății Antreprenoriale Studențești

MEMBRI:
-Conf. univ. dr. Ana Tănăsescu - Prodecan al Facultății de Științe Economice
-Conf. univ. dr. Mădălina Albu - Prodecan al Facultății de Științe Economice
-Lector univ. dr. Alina Gabriela Brezoi - Prodecan al Facultății de Științe Economice
-Lector univ. dr. Maria Valia Mihai - Facultatea de Științe Economice
-Lector univ. dr. Mihaela Oțelea- Facultatea de Științe Economice
-Lector univ. dr. Loredana Păunescu - Facultatea de Științe Economice
-Vasile Ailene- Președinte al Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești
-Nicolae Ioniță- Director Casa de Cultură a Studenților Ploiești

