Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care
își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Improve yourself - ARCCA!
POCU/626/6/13/133309

Anunț începere proiect

S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului „ Improve yourself ARCCA!„, Cod SMIS 2014+ 133309.
Proiectul va fi finanţat prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman
(AMPOCU).
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 12 Februarie 2021 – 11 Februarie 2023 şi are o valoare
totală de 4.770.699,30 lei. Finanţarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.580.282,94lei.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI:
Creşterea gradului de ocupare pentru 322 de studenti inscrisi in invatamantul superior din Regiunile SudEst, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Est si Centru, ca urmare a accesului la activitati de învăţare la
un potenţial loc de muncă cu precadere in sectoarele economice cu potential competitiv conform SNC şi
SNCDI.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
1. OS1 - Creşterea gradului de conştientizare şi promovarea de atitudini pozitive faţă de importanta
programelor de invatare la locul de munca prin derularea unei campanii de promovare in randul
studentilor pentru un număr de 322 de persoane interesate de demararea stagiilor de practica in domenii
cu potential competitiv conform SNC
2. OS2 - Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a 322 de studenti prin oferirea de servicii de
orientare si consigliere privind cariera si derularea stagiilor de practica.
3. OS3 - Dezvoltarea si realizarea de noi parteneriate intre mediul universitar si agenţii economici la nivel
local pentru asigurarea coordonării intre programa scolara si cerintele din piata muncii.
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4. OS4 - Asigurarea insertiei pe piata muncii pentru minimum 40% dintre studentii participanti la stagiile
de practica si facilitarea dezvoltarii personale si profesionale a acestora si dobandirea calificarilor pentru
72% dintre participantii la stagiile de practica, respectiv 233 de studenti la incetarea calitatii de
participant in proiect, precum si minimum 33 de studenti (minimum 11% din studentii participanti la
stagiile de practica) care isi continua studiile sau partipa la programe de formare profesionala la incetarea
calitatii de participant in proiect.
GRUPUL TINTA vizat de activitatile proiectului este format din 322 de studenti din cadrul Universitatii
Bucuresti care provin din regiuniile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Est si
Centru.
INDICATORI PRESTABILIŢI de proiect:
Cursanţi/ studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant: Nr. 232
Cursanţi/Studenţi/cercetători etc., care îşi găsesc un loc de muncă, la încetarea calităţii de participant
Nr. 129.
Cursanţi / Studenţi/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la Nr. 36

Persoană de contact: Anamaria DUNCA
Telefon: 0741.327.222
Email: improveyourself@arcca.ro

