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Comunicat de presă 

 

„GeoChoice - 

consiliere şi formare de competenţe practice în vederea integrării 

studenţilor din domeniul geografie pe piaţa muncii” 

 

 Proiectul GeoChoice a fost lansat în luna iunie 2014, fiind cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul 

vieții cu piața muncii” și a Domeniului major de intervenție 2.1: „Tranziția de la școală 

la viața activă”. 

După conferinţa de lansare, au fost demarate activităţile specifice, prevăzute în 

documentaţia proiectului. Fie că au avut caracter administrativ, preliminar sau efectiv, 

aceste activităţi au asigurat atingerea cu succes a obiectivelor formulate, principalele 

repere fiind următoarele: Promovarea proiectului în rândul studenţilor, Înscrierea în 

grupul ţintă, Consilierea vocaţională, Derularea stagiilor de practică, Evaluarea activităţii 

studenţilor. 

 În grupul ţintă au fost incluşi 360 de studenţi, dintre care 300 de la Facultatea de 

Geografie din Cluj-Napoca și 60 de la Faculatea de Geografie, Tursim și Sport din cadrul 

Universității din Oradea. Pe baza evaluării competențelor dobândite, a rezultatelor 

excepționale și a propunerilor de îmbunătățire a activității organizatorului de practică, în 

urma ierarhizării în funcţie de rezultatele obţinute pe parcursul stagiului de practică, 

studenţilor care s-au înscris în concursul de premiere li s-au acordat 180 de premii, 

diferenţiate valoric: premiul I – 1500 lei, premiul 2 – 1000 lei şi ăremiul III – 500 lei, 

fiecărui nivel ierarhic fiindu-i alocate un număr de 60 de premii. 



 

 

 

 Evaluarea modului de derulare a etapelor indică îndeplinirea tuturor obiectivelor 

propuse, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. 

Derularea cu succes a proiectului s-a datorat efortului conjugat al echipei de 

management şi al echipei de implementare, care au derulat activitățile specifice, menite a 

asigura finanţarea proiectului pe de o parte şi derularea activităţilor de practică pe de altă 

parte.  

 Prezentarea principalelor rezultate legate de proiect va fi făcută cu ocazia 

Conferinței de închidere a proiectului, nr. 5-7, unde sunt invitați să participe atât 

partenerii de practică, studenții, cât și alte persoane interesate de implementarea și 

derularea proiectelor POSDRU la Facultatea de Geografie din Cluj. Conferința va avea 

loc în data de 23.10.2015, începând cu ora 16, la sediul Facultății de Geografie din 

Cluj-Napoca, str. Clinicilor 

 


