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Colocviul internaþional
Dora DIstria, Balcanii ºi Orientul

PROIECTUL POSDRU/90/2.1/S/64176

Studenþi practicieni-studenþi activi ºi integraþi
DIN PUNCT DE VEDERE AL CERCETARII
Proiectul POSDRU/90/2.1/S/64176 Studenþi practicienistudenþi activi ºi integraþi abordeazã problematica deosebit de
complexã a dezvoltãrii resurselor umane prin corelarea învãþãrii
cu piaþa muncii, în vederea asigurãrii tranziþiei de la ºcoalã la viaþa
activã, în contextul integrãrii României în Uniunea Europeanã.
Proiectul are ca obiectiv general efectuarea de cercetãri în domeniul
corelãrii teoriei cu practica de specialitate pe durata studiilor
universitare pentru asigurarea tranziþiei de la ºcoalã la economia
realã, în vederea îmbunãtãþirii modului de organizare ºi de
desfãºurare a practicii de specialitate, disciplinã obligatorie în
planurile de învãþãmânt, care are ca rezultat direct îmbunãtãþirea
pregãtirii absolvenþilor pentru integrarea pe piaþa muncii.
În cadrul proiectului se efectueazã studii de cercetare ºi se
întocmesc rapoarte de analizã pe baza cãrora se elaboreazã
documentele suport necesare desfãºurãrii practicii de specialitate,
în format standardizat sau propriu fiecãrei specializãri, dupã
caz. Se elaboreazã totodatã ºi proceduri unitare de organizare
ºi de desfãºurare a stagiilor de practicã la parteneri de practicã
din mediul economic real. La efectuarea acestor studii de cercetare
au fost implicaþi toþi membrii echipei de management ºi de
implementare a proiectului.
Pentru efectuarea ºi fundamentarea acestui studiu s-au
efectuat în primii doi ani de implementare a proiectului câte o
anchetã socialã, pe bazã de chestionare, de stabilire a nevoilor
ºi aºteptãrilor studenþilor, cadrelor didactice coordonatoare ºi
tutorilor privind practica de specialitate ºi s-au întocmit
rapoarte de analizã a lor. S-au întocmit rapoarte de analizã a
nevoilor ºi a aºteptãrilor studenþilor/ cadrelor didactice
coordonatoare / tutorilor privind practica de specialitate pentru
fiecare dintre specializãrile care fac obiectul acestui proiect.
Pe baza acestora s-a întocmit câte un raport sintezã care
cuprinde concluziile anchetei efectuate ºi recomandãri privind
organizarea ºi desfãºurarea practicii de specialitate astfel încât
studenþii/masteranzii participanþi la stagii de practicã în anul
universitar curent (2012-2013) sã dobândeascã competenþele
profesionale ºi abilitãþile practice necesare integrãrii lor pe
piaþa muncii, dupã terminarea studiilor.
Pe baza cercetãrilor efectuate, s-au elaborat documentele
suport necesare desfãºurãrii practicii de specialitate în
condiþii de eficienþã maximã: manuale ºi caiete de practicã,
formulare ºi fiºe în format unitar (Scrisoare de primire în
practicã a studenþilor/masteranzilor, adresatã partenerilor
de practicã, Convenþie- cadru între universitatea
organizatoare a stagiilor de practicã, partenerul de practicã
ºi studentul participant cu anexele privind cadrele didactice
coordonatoare a stagiilor de practicã ºi tutorii participanþi,
Fiºã de inscriere la stagiul de practicã, Contract de practicã
între universitate ºi studenþii/ masteranzii sãi, Certificat de
participare la practicã, Diplomã de câºtigãtor la concursul
de idei privind îmbunãtãþirea practicii de specialitate, Fiºã
de evaluare post stagiu), Broºurã privind legislaþia ºi protecþia
muncii ºi a normelor de conduitã la locul de practicã.
Pe baza cercetãrilor efectuate, s-au elaborat proceduri
unitare de organizare ºi de desfãºurare a stagiilor de practicã
la partenerii de practicã din mediul economic real: procedurã
generalã de management ºi de implementare a practicii de
specialitate, procedurã de management financiar a practicii
de specialitate, proceduri de sondare a opiniei ºi de analizã
a nevoilor studenþilor/masteranzilor/cadrelor didactice
coordonatoare / tutorilor privind practica de specialitate,
procedurã de derulare a unui stagiu de practicã, procedurã
de monitorizare a derulãrii stagiului de practicã.
În cadrul proiectului s-a elaborat o metodologie pe baza
cãreia s-au desfãºurat concursuri pentru identificarea celor mai
bune idei de îmbunãtãþire a modului de organizare ºi de
desfãºurare a practicii de specialitate. S-au întocmit rapoarte
de analizã a ideilor privind îmbunãtãþirea modului de organizare
ºi de desfãºurare a practicii de specialitate furnizate de studenþii/
masteranzii participanþi la concursul respectiv ºi rapoarte de
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analizã a rezultatelor obþinute de studenþi/ masteranzi pe durata
derulãrii stagiilor de practicã organizate în anii universitari
respectivi. Pe baza rapoartelor respective ºi a unor chestionare
post-stagiu s-au întocmit rapoarte de revizuire a modului de
organizare ºi de desfãºurare a practicii de specialitate, la nivelul
fiecãrei specializãri care fac obiectul proiectului. În final, s-au
întocmit rapoarte sintezã de revizuire a modului de organizare
ºi de desfãºurare a practicii de specialitate, astfel încât studenþii/
masteranzii universitãþii sã poatã participa la stagii de practicã
mai eficiente în anul universitar urmãtor.
În cadrul proiectului au fost create instrumente informatice
de suport ºi documentaþii tehnice, de întreþinere ºi de exploatare
aferente acestora, pentru organizarea ºi desfãºurarea eficientã
a stagiilor de practicã de cãtre instituþiile de învãþãmânt
universitar la parteneri de practicã, instituþii publice ºi private
din mediul economic real. Este vorba de crearea site-ului
internet pentru proiect, de crearea unui forum de discuþii al
proiectului ºi a conturilor de acces (pe forum) pentru
moderatori, de crearea structurii bazelor de date necesare în
cadrul proiectului (cu studenþii sau masteranzii care desfãºoarã
stagii de practicã în cadrul proiectului; cu cadrele didactice
coordonatoare a stagiilor de practicã desemnate de instituþia
de învãþãmânt superior; cu tutorii desemnaþi de partenerii de
practicã) ºi de crearea softului de alocare a studenþilor/
masteranzilor care desfãºoarã stagii de practicã în cadrul
proiectului, pe specializãri.
Rezultatele cercetãrilor efectuate în cadrul proiectului s-au
materializat în documentele suport (în format unitar), necesare
desfãºurãrii practicii de specialitate ºi în proceduri unitare de
organizare ºi de desfãºurare a stagiilor de practicã la parteneri
de practicã din mediul economic real publicate sub formã de
Manuale la Editura Fundaþiei România de Mâine- Bucureºti
(Andronie Maria- coordonator, Andronie Iustin, Gherasim
Zenovic ºi alþii - Manual pentru practica de specialitate. Specializãrile Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune, Management, Finanþe ºi Banci, ISBN: 978-973-163-602-3;
Posea Grigore- coordonator, Andronie Maria, Florin Fãiniºi
ºi alþii - Manual pentru practica de specialitate. Specializarea
Geografia turismului, ISBN: 978-973-163-604-7,
Bondrea A. Aurelian - coordonator, Andronie Maria, Fãiniºi
Florin ºi alþii - Proceduri de organizare ºi desfãºurare a
stagiilor de practicã în Universitatea Spiru Haret,
ISBN 978-973-163-607-8; Aurelian A. Bondrea - coordonator,
Iustin Andronie, ªtefan Barbãlatã ºi alþii, Manual pentru
practica de specialitate. Specializãrile Marketing ºi afaceri
economice internaþionale, ISBN: 978-973-163-606-1;
Florin Fãiniºi - coordonator, Mariana Rudãreanu, Antonio
Mutulescu, Diana Artene, Mãdãlina Cocoºatu, Manual
pentru practica de specialitate, Specializãrile Drept ºi
Administraþie Publicã, ISBN: 978-973-163-603-0;
Ioana Diana Voloacã - coordonator, Iustin Andronie, Andrei
Alexandru Pãunescu, George Robert Lãzãroiu, Sofia Bratu,
Silviu ªerban, Aniþa Grigoriu, Manual pentru practica de
specialitate, Specializãrile Jurnalism, Comunicare ºi relaþii
publice, ISBN: 978-973-163-605-4.
Proiectul, finanþat din fonduri structurale europene, are
ca obiectiv nu numai elaborarea de studii/rapoarte/proceduri/
manuale, ci ºi aplicarea efectivã a acestora în mediu economic
real- instruirea studenþilor/ masteranzilor celor douã
universitãþi partenere (Universitatea Spiru Haret ºi
Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I) prin efectuarea
stagiilor de practicã de specialitate la instituþii publice sau
private, cu urmãrirea ºi analizarea rezultatelor obþinute.
Documentele suport ºi procedurile unitare de organizare ºi
de desfãºurare a stagiilor de practicã la parteneri de practicã
din mediul economic real, care s-au elaborat ºi se vor elabora
în cadrul proiectului, pot fi utilizate pentru organizarea ºi
desfãºurarea eficienta a practicii de specialitate la orice
specializare ºi de cãtre orice instituþie de învãþãmânt superior.
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de 26 septembrie 2012, la Casa Oamenilor de ªtiinþã, P-þa Lahovari
nr.Pe9, data
Bucureºti, va avea loc Colocviul internaþional Dora DIstria, Balcanii ºi
Orientul  Noi perspective ºi abordãri disciplinare, informeazã Medievalia.ro

Organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene, din cadrul Academiei
Române, evenimentul aduce împreunã cercetãtori din România, Italia, Statele
Unite ale Americii, Marea Britanie, Albania ºi Spania.
Dora DIstria (1828-1888) este pseudonimul scriitoarei de origine românoalbanezã Elena Ghica, cea care avea sã devinã ducesa Helena KoltsovaMassalskaya, fiicã a marelui ban Mihai Ghica ºi nepoata domnitorului Grigorie
al IV-lea Ghica. De-a lungul timpului a publicat mai multe lucrãri în care este
evidentã nu doar excelenta cunoaºtere a limbilor românã, italianã, germanã,
francezã, latinã, greacã veche, neogreacã ºi rusã, ci, mai cu seamã, abilitatea sa
de a se descurca printre subiecte ºtiinþifice, uºurinþa de a dezvolta curajoase
perspective liberale asupra unor teme religioase sau politice.
Vor rosti alocuþiuni introductive: acad. Dan Berindei, vicepreºedinte al
Academiei Române, Nicolae ªerban Tanaºoca, directorul Institutului de Studii
Sud-Est Europene, Mihai Dimitrie Sturdza.
Colocviul va cuprinde douã sesiuni ºi o masã rotundã: Proiectul Operelor
complete ale Dorei dIstria. Sesiunea I, moderator Liviu Bordaº: Antonio
dAlessandri (Universitatea Roma Tre, Roma): Dora dIstrias travel writings;
Georgeta Filitti (Bucureºti): Cãlãtorii în Rumelia ºi Moreea  manuscrisul
regãsit din ediþia româneascã a operelor Dorei dIstria;
Ileana Mihãilã (Facultatea de Limbi Strãine, Universitatea din Bucureºti):
Civilizaþia turcã în scrierile Dorei dIstria; Iordan Datcu (Institutul de Istorie ºi
Teorie Literarã, Bucureºti): Dora dIstria ºi etnografia Europei de Sud-Est. Sesiunea
II, moderator Lia Brad-Chisacof: George Enache (Universitatea Dunãrea de Jos,
Galaþi): Religie, libertate ºi progres în opera Dorei dIstria; Corneliu Horia
Cicortaº (Centro per le Scienze religiose, F.B.K., Trento): Corespondenþa ineditã a
Dorei dIstria din arhivele italiene ºi importanþa ei; Lia Brad-Chisacof (Institutul
de Studii Sud-Est Europene, Bucureºti): Maestrul ºi pupila sa. G.G. Pappadopol ºi
Dora dIstria; Liviu Bordaº (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureºti): La
défense de lOrient. Dora dIstria, Orientul ºi studiile orientale.
Chiar dacã nu au putut veni la Bucureºti, vor fi prezenþi în volumul actelor
colocviului: Keith Hitchins (Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign,
U.S.A.): Dora dIstria and the idea of the Ethnic Nation; Sanda
Golopenþia (Universitatea Brown, Providence, S.U.A.): Dora dIstria, sémiologue
et sociologue avant la lettre; Luisa Rossi (Universitatea din Parma): Larboreto
fiorentino di Dora dIstria; Merita Sauku-Bruci (Institutul de Lingvisticã ºi
Literaturã, Tirana): Dora dIstria et les philologues albanais; Angela
Jianu (Universitatea din York, Heslington, U.K.): The life aquatic. Dora dIstria
on the beach; Ioana Vrãbiescu (Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona): Dora
dIstria and The Women in the Orient from a feminist perspective.

România pozitivã te invitã sã spui:

DA voluntariatului,
educaþiei nonformale ºi tineretului

Crezi în potenþialul voluntariatului, învãþãrii în contexte nonformale
ºi a activitãþilor de tineret?
Crezi cã acestea reprezintã resurse ale societãþii cu efecte pozitive în
comunitate ºi cã au nevoie de un suport financiar mai mare?
Daca rãspunsul este da la oricare dintre cele douã întrebãri de mai sus, avem
nevoie de susþinerea TA pentru a spune DA voluntariatului, educaþiei nonformale
ºi tineretului! Adicã:
- DA pentru iniþiativa de includere a acestora în prioritãþile de finanþare ale
Fondului Social European în România pentru viitoarea perioadã de programare
(2014 -2020)!
- DA pentru crearea unui mecanism de finanþare simplificat, care sã rãspundã
mai bine nevoilor la nivel de comunitate prin iniþiative locale, regionale ºi naþionale!
- DA pentru sprijinirea ONG-urilor, ºcolilor ºi a tuturor actorilor implicaþi în
voluntariat, învãþare nonformalã ºi activitãþi de tineret cât ºi a beneficiarilor acestora!
Cum poþi susþine personal sau instituþional acest demers? Este foarte simplu!
Ca persoanã poþi sã alegi oricare dintre urmãtoarele opþiuni (sau, ideal,
chiar pe toate): 1) Poþi sã aderi la petiþia online Spuneti DA voluntariatului,
educaþiei nonformale ºi tineretului adresatã factorilor de decizie: http://
www.petitieonline.com/spuneti_da_voluntariatului_educatiei_nonformale_si_tineretului
2) Poþi sã promovezi aceastã iniþiativã (pe Facebook sau pe mail) cãtre alte
persoane sau organizaþii care cred în voluntariat, educaþie nonformalã ºi tineret
Dacã reprezinþi o organizaþie (ONG, ºcoalã, firmã, instituþie publicã etc):
1) Descarcã documentul pentru susþinerea instituþionalã a includerii
voluntariatului, învãþãrii în contexte nonformale ºi activitãþilor de tineret în
prioritãþile de finanþare ale Fondului Social European în România pentru
viitoarea perioada de programare (2014 -2020). Documentul se semneazã ºi
ºtampileazã de cãtre reprezentantul legal ºi se trimite scanat la adresa de e-mail:
vent_fse@yahoo.com pânã la 30 septembrie (cu cât este mai devreme trimis,
cu atât este mai de ajutor). Documentul este în format word! Astfel, în cazul în
care sunteþi de acord cu spiritul, dar nu cu modul în care este frazat, puteþi sã
modificaþi conþinutul acestuia. Documentul este disponibil la: http://
www.tinapse.ro/home/pentru-cei-care-cred-in-voluntariat-educatie-nonformalasi-tineret/document-de-pozitie 2) Poþi sã promovezi aceastã iniþiativã (pe
Facebook sau pe mail) cãtre membrii organizaþiei tale ori cãtre alte persoane sau
organizaþii care cred în voluntariat, educaþie nonformalã ºi tineret.
Documentul de fundamentare a iniþiativei în format wiki ºi pfd, documentul
de susþinere precum ºi prezentul anunþ sunt disponibile la www.tinapse.ro
Sprijinul tãu este cu atât mai important cu cât, în acest moment, demareazã
procesul de structurare a viitoarei generaþii de fonduri structurale în România,
inclusiv Fondul Social European.
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