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Investeşte în oameni !
METODOLOGIA DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizează creșterea calităţii învățământului superior economic
prin adaptarea curriculumului la noile provocări din economie, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a
antreprenoriatului, utilizarea în procesul de învăţământ a unor programe informatice complexe.
Pe termen lung proiectul îşi propune 1) favorizarea schimbului de informații şi bune practici între
universităţi - mediul de afaceri - centrele de cercetare, 2) creşterea calităţii procesului de învățământ din
facultățile cu profil economic, 3) generarea unei mai bune corelări între unitățile curriculare şi cerințele pieței
muncii. În universitate, în calitate de beneficiar 1) se va promova în mod activ politica egalității de gen, de
șanse şi nediscriminarea, 2) se va crea o reţea naţională de universități, institute de cercetare şi
întreprinderi, favorizând astfel schimbul de bune practici în domeniul formarii studenților/masteranzilor, 3) se
va dezvolta spiritul antreprenorial al studenților/masteranzilor, 4) vor creste competenţele profesionale şi în
domeniul IT ale studenților din grupul ţintă prin folosirea în procesul de învățământ a unor programe
informatice complexe achiziționate/dezvoltate prin proiect.
Persoanele eligibile de a intra în componenţa grupului ţintă sunt studenţii şi masteranzii Universităţii
Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova.
Selecția grupului țintă - care va fi constituit din 201 studenţi şi masteranzi - se va face respectânduse principul egalității de șanse (minim 50% dintre membrii grupului ţintă vor femei, nediscriminare pe criterii
etnice, religioase, etc.) pe baza unor chestionare completate de potențialii beneficiari, care vor cuprinde
printre altele: gradul de interes faţă de activitățile proiectului, studii, participarea la alte cursuri/instruiri in
domeniu.
Criterii de selecţie:
1. Criteriul „primul venit, primul servit” - studenţii şi masteranzii care se înscriu primii şi îşi
manifestă interesul de a participa la toate activităţile conform programului orar stabilit, au prioritate în
procesul de selecţie;
2.

Criteriul „vreau afacerea mea proprie” - studenţii şi masteranzii care se înscriu şi sunt interesaţi
să iniţieze o afacere;

3. Criteriul „respectării structurii grupului ţintă descris în cererea de finanţare” studenţii şi
masteranzii.
4. Respectarea criteriului apartenenţei la gen - cel puţin 50% dintre cursanţi trebuie să fie femei.
Pentru constituirea acestui grup ţintă se va avea în vedere următoarea metodologie de selecţie:


Etapa I: Depunerea de către studenţii şi masteranzii interesanţi a unui dosar de înscriere la interviu
care să cuprindă:

a) copie carte identitate;
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b) copie certificat căsătorie (pentru femei);
c) documente care să susţină situația actuala din punct de vedere profesional, anume: adeverinţă de
studenţi şi masteranzi;
d) următoarele formulare în vederea selecţiei:
-

Formular individual de înregistrare;

-

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-

Declaraţie pe propria răspundere că va participa la activităţile proiectului;

-

Chestionar pentru selecția participanților la cursurile in cadrul proiectului O nouă dimensiune a
calităţii în învăţământul superior economic.



Etapa a II-a: Desfăşurarea interviului de selecţie a persoanelor înscrise, în cadrul cărora se va:

a) Verifica îndeplinirea criteriilor de selecţie;
b) Completa Formularul individual de înregistrare care se va înregistra în baza de date a proiectului.
Recomandare:
 Selecţia unui număr suplimentar de persoane (19);


Selecţia grupului ţintă respectând principiul egalităţii de şanse.
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