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Academia de Studii Economice din București, în parteneriat cu Asociația PartNET - 

Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă și Consorțiul de Universități Universus CSEI din Bari 

- Italia implementează cu succes proiectul ,,P.A.S. - Profesori+Аngаjаtori+Studenţi – Un PАS 

mаi аproаpe spre educаţiа orientаtă către аngаjаre”, ID 140317, proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 - Investește în oameni!, Domeniul Major de Intervenție 1.2., Аxа prioritаră 1 „Educаţiа 

şi formаreа profesionаlă în sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării. 

Prin intermediul proiectului sunt îmbunătățite oportunitățile de învățare ale studenților 

prin promovarea calității și a inovării în învățământul superior și a pregătirii superioare a 

studenților la masterat. Totodată, se consolidează parteneriatele între universități și mediul de 

afaceri, în vederea creșterii competitivității studenților pe piața muncii. 

Obiectivele specifice atinse pe parcursul implementării sunt: îmbunătățirea curriculei 

universitare la nivel de masterat al Facultății de Business și Turism prin adaptarea acesteia la 

nevoile pieței muncii, îmbunătățirea managementului universitar, perfecționarea personalului 

implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare, înființarea platformei P.A.S. pentru 

promovarea parteneriatelor între universități, angajatori și centre de cercetare. 

Programele de masterat îmbunătățite în urma schimbului de experiență la nivel 

transnațional sunt: Business, Geopolitică și afaceri, Administrarea afacerilor în turism și 

Administrarea afacerilor comerciale. 



 

Parteneriatul proiectului a organizat 2 evenimente în vederea promovării programelor 

de masterat adaptate și identificării de oferte de carieră pentru studenții acestor programe: 

Zilele Porților Deschise și Zilele Carierei. 

În cadrul proiectului este dezvoltat un instrument inovativ: Platforma on-line P.A.S., 

creată în vederea corelării cerințelor mediului de afaceri cu oferta mediului universitar, în 

domeniul comerțului.  

Pentru informații suplimentare, va rugăm sa luați legătura cu Doamna Dr. Iolanda 

Mihalache, Expert comunicare în cadrul Asociației PartNET - Parteneriat Pentru Dezvoltare 

Durabilă, la numărul de telefon: 031.425.64.26 sau la adresa de e-mail: office@partnet.ro.  

  


