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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:

SC MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS SRL
ADRESĂ:

str. C.D. Gherea, nr. 13, 900190, Constanta, Romania

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Consultanță în afaceri

ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):

SIGLA:

WEBSITE:

E-MAIL:

dragos.ipate@gmail.com
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Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

Experiență relevantă în acordare de consultanță pentru managementul afacerilor, auditul
extern al activității economic-financiare, consultanță în accesarea fondurilor europene și
implementarea de proiecte.

PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

- Dezvoltarea de abilități transversale care nu sunt cuprinse în planul de învățământ, dar
care contribuie substanțial la reușita profesională și sunt în concordanță cu cerințele
angajatorilor;
- Traininguri pentru dezvoltarea competențelor transversale;
- Adaptarea Curriculei de practică la noile provocări ale actualului context socio-economic;
- Includerea în curricula universitară a abilităților și competențelor transversale. Pentru
multe cariere, capacitatea de integrare în noi colective de lucru, de învățare, de
comunicare, etc. este deosebit de importantă. Universitățile ar trebui să crediteze
activitatea de formare a competențelor transversale, chiar dacă se derulează în afara
porților instituției.
PROPUNERI DE TEME DE DISCUȚII PENTRU FORUMUL WEBSITEULUI PROIECTULUI
DEDICAT ACTIVITATILOR DIN RETEAUA DE PARTENERIATE:






Educație formală versus educație nonformală;
Angajat versus angajator? Avantaje și/sau dezavantaje
Oportunități de inițiere a afacerilor pentru tinerii absolvenți pentru un acces facil pe
piața muncii
Clarificarea relației dintre internship, stagiu de practică și alte forme de stagii de
formare și simplificarea recunoașterii acestora
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