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Investim în tineri. Studenții de
azi, profesioniștii de mâine
YoungPro

Atelierul de lucru Nr. 2

În data de 21 Februarie 2022 ora 14:30 va avea loc atelierul de lucru nr. 2 online care își propune să aducă
în același loc reprezentanții mediului universitar și pe cei ai companiilor din mediul privat în vederea
constituirii unei rețele de informare coordonată, bidirecțională, cu scopul integrării cât mai eficiente a
noilor generații în mediul de lucru.
La acest atelier vor participa, pe lângă reprezentanți ai companiilor Travel Time D&R SRL și Grant Box
Consulting SRL si reprezentanți de la Universitatea Romano Americana.
Totodată, participarea este deschisă inclusiv studenților și masteranzilor care au efectuat în cadrul
proiectului stagiile de practică obligatorii.
Atelierul de lucru continua seria de ateliere din cadrul Proiectului “Investim in tineri. Studenții de azi,
profesionistii de maine YoungPro’’, (cod smis 133306)
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Agenda de desfășurare a evenimentului este:
•
•
•
•
•
•

Deschiderea realizată de către Managerul de Proiect din partea companiei Travel Time D&R SRL
Prezentarea fiecărui participant din partea mediului universitar si a mediului economic
Prezentarea generala a proiectului, obiective, rezultate de către Expert Boian Horia
Prezentarea site-ului de proiect si a HUB-ului – Florina
Prezentarea modalității de lucru pe care o propunem pentru funcționarea rețelei- Expert Corina
Miulescu
Discutie liberă despre Rețea:
o Ce ne dorim să obținem ca urmare a organizării acestei rețele?
o Ce trebuie sa modificam la Metodologia de lucru stabilita
o Plan de actiune viitor
o Propuneri concrete de participare si implicare din partea participantilor

Pentru cei interesati, va rugam sa ne trimiteti un email la adresa: office@grantbox.ro in vederea
comunicarii linkului de conectare.
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