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Scrisoare de informare
privind Acordul de Parteneriate pentru stagii de practica,
adresată firmelor de turism

Facultatea de Geografie din cadrul Universității SPIRU HARET anunță faptul că, din
data de 3 ianuarie 2012, a început derularea proiectului de tip grant - ,,GeoTurismPractic”,
ID: POSDRU/109/2.1/G/81724. Durata proiectului este de 24 de luni.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
,,GeoTurismPractic” se adresează studenților și masteranzilor Facultății de Geografie
din Universitatea SPIRU HARET, care vor beneficia în mod gratuit de stagii de practică,
desfășurate în cadrul unor firme de turism, precum și de consiliere și orientare
profesională pentru cinci meserii din domeniul turismului: manager în activitatea de
turism, administrator pensiune turistică, director de agenție de turism
turoperatoare/detailistă, ghid de turism, agent de turism.
În cadrul proiectului, se vor organiza cursuri de Formator în domeniul turismului
pentru tutori și cadre didactice-coordonatori de practică, precum și Workshop-uri cu
caracter practic ,,Tineri antreprenori în turism” (învățarea elaborării de planuri de afaceri în
domeniul turismului și scrierea de proiecte de finanțare din fonduri europene nerambursabile
etc.) pentru studenții din grupul țintă.
Totodată, se vor elabora două ghiduri: ,,Tineri antreprenori în turism” și ,,Pași
pentru o carieră de succes”.
Studenții vor beneficia de burse și subvenții, precum și de finanțare pentru
transport, cazare și masă în timpul stagiilor de practică. Pentru desfăşurarea în condiţiile
legii a stagiilor de practică se vor încheia Convenţii - cadru, în conformitate cu Ordinul
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3995/2008, care să
reglementeze parteneriatul dintre instituţia de practică şi Universitatea SPIRU HARET –
Facultatea de Geografie.

În legătură cu cele sus-menţionate, vă adresăm respectuos rugămintea de a ne
comunica eventualul Dumneavoastră interes pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în
cadrul acestui proiect, pe adresa domnului
Marin CRUCERU, e-mail:
dancruceru@spiruharet.ro,
marincruceru@geolandscapes.ro,
telefon
0214442085;
0785204431.
Parteneriatul va consta în desemnarea unei persoane din echipa Dvs de
management în calitate de TUTORE (care va fi remunerat din fondurile proiectului), precum
şi efectuarea unor stagii de practică de către studenţii din grupul ţintă al proiectului în cadrul
instituţiei Dvs.
Detalii pot fi obținute de pe site-ul proiectului www.geolandscapes.ro .

Cu deosebită consideraţie,

Marin CRUCERU
Manager proiect

