
 
 

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și 

Științele Comunicării 

 

 

Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării 

 

vă invită să vă înscrieți la Școala de Vară Internațională Jean Monnet:  

 

”Pregătiți pentru piața muncii” 

10-15 Iulie 2017 

Oradea, Romania 
 

 

 

Cu sprijinul programului Erasmus + al Uniunii Europene, 

Agenția Executivă pentru Educație, Audioviziual și Cultură 

Modulul Jean Monnet 2015-2018 
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Uniunea Europeană sprijină statele membre în vederea reducerii șomajului în rândul 

tinerilor.  

Crearea mai multor locuri de muncă și de mai bună calitate reprezintă unul dintre 

obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020. Strategia europeană privind ocuparea forței 

de muncă, împreună cu orientările și programele sale de sprijin privind ocuparea forței de 

muncă, cum ar fi Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI), a fost concepută pentru a contribui la creșterea economică și crearea de locuri 

de muncă, la mobilitatea lucrătorilor și la progresul social. 

Una dintre priorități o reprezintă creșterea accesului tinerilor absolvenți pe piața muncii 

ajuntându-i să-și găsească un loc potrivit de muncă și să-l păstreze. 

 



Școala de vară internațională 

a Departamentului de Științe Politice și Științele Comunicării 

Vă oferă posibilitatea de a afla mai multe despre politicile și strategiile Uniunii 

Europene privind politica de ocupare a pieței muncii și modelul social european, 

Vă oferă informații despre piața muncii din România și Uniunea Europeană, 

Vă învață despre cultura organizațională și despre posiblitățile de punere în valoare a 

educației universitare dobândite 

Vă ajută să dezvoltați abilități de comunicare cu angajatorii și negociere a primului 

contract de muncă 

Vă veți afla în contact cu profesori dar și cu practicieni, experți, specialiști în resurse 

umane, reprezentanți ai angajatorilor, head-hunteri de la care veți afla  

 prin intermediul prelegerilor și prezentărilor, al seminariilor interactive, studiilor de 

caz, simulări, jocuri de rol,  

cum să vă pregătiți pentru a aborda cu succes viitorul vostru loc de muncă, primind cele 

mai bune informații și aflând despre cele mai bune practici în domeniu. 

Veți avea ocazia să participați activ, să întâlniți specialiști, să vizitați instituții, să 

adresați întrebări, să jucați roluri, simulând interviuri și situații practice problematice, 

pregătindu-vă pentru ”viața de după absolvire”. 

Date importante: 

 30 Iunie 2017: termenul final pentru înscriere  

 3 Iulie 2017: Notificarea privind acceptarea  în urma selecției candidaților 

 10-15 Iulie 2017: Școala de vară: Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe 

Politice și Științele Comunicării, Oradea, Romania 

 
Condiții de acceptare: 

- să aveți calitatea de studenți la ciclul de licență sau master 

- să aveți cunoștințe de limba engleză, având în vedere că vor participa și unii experți străini care 

vor folosi engleza în comunicările lor. 

- să transmiteți 2 documente în baza cărora se va face selecția: 
1. o scurtă scrisoare de motivație de maxim 400 cuvinte în care să prezentați proiectul 

vostru de carieră după absolvire 
2. un CV în format electronic în care să apară numele complet, date de contact 

(adresa de mail, număr  de telefon) facultatea și specializarea pe care o urmați  

- Inscrierea se va face până la data de 30 Iunie 2017 la coordonatorul școlii de vară, conf.univ.dr. 
Gabriela Goudenhooft, trimițând aplicația cu subiectul ”Înscriere școală de vară” la 

următoarea adresă de mail: gabrielagoud@gmail.com 

- La final veți primi un certificat de absolvire cu menționarea tematicii școlii de vară 

internaționale 
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