Prezentarea Proiectului “GeoTurismPractic”

Proiectul “GeoTurismPractic”, implementat în perioada 2012-2013 de
către Facultatea de Geografie din cadrul UniversităŃii “SPIRU HARET”, este
cofinanŃat de Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.
Website-ul oficial al proiectului este: www.geolandscapes.ro, unde pot fi
accesate toate detaliile legate de desfăsurarea proiectului.
Proiectul se adresează studenŃilor şi masteranzilor de la specializările
Geografie și Geografia Turismului, care vor beneficia în mod gratuit de stagii
de practică desfăşurate în cadrul unor firme de turism, precum agenŃii de turism
şi hoteluri/pensiuni.
Stagiile de practică se efectuează pentru cinci meserii din domeniul
turismului: Director de AgenŃie de turism tour-operatoare/detailistă, Agent de
turism, Ghid de turism, Administrator de Pensiune turistică şi Manager în
activitatea de turism. Stagiul de practica va avea 90 de ore/participant din care 6
ore sunt afectate pentru prezentarea cerintelor si parcurgerea Caietului de
practica elaborat în acest sens, 6 ore sunt afectate pentru evaluare, iar 78 ore vor
fi de practica efectiva sub îndrumarea specialiştilor în domeniul turismului.

Pe lângă stagiile de practică, practicanŃii vor beneficia şi de şedinŃe de
consiliere profesională, precum şi de un workshop privind formarea
antreprenorială.

ŞedinŃele de consiliere profesională se vor derula conform unui program
stabilit. La începutul acestor şedinŃe participanŃii vor primi şi ghidul “Paşi pentru
o carieră de suces“ . Consilierea profesională este necesară pentru studenŃii şi
masteranzi în vederea accesului rapid ca persoane active pe piaŃa muncii.

Formarea antreprenorială din cadrul proiectului se referă la participarea
studenŃilor şi masteranzilor la un workshop, ce are ca scop iniŃierea acestora în
întocmirea unui plan de afaceri. Cu această ocazie, participantii vor primi gratuit
si ghidul “Tineri antreprenori în turism”. Instruirea se face intensiv şi interactiv
pe parcursul a 32 ore la care se adaugă consultanŃa şi asistenŃă pentru întocmirea
planurilor de afaceri şi o sesiune de evaluare a planurilor de afaceri.
La finalizarea implementării proiectului se vor acorda 24 subvenŃii pentru
finanŃarea stagiului de practică pentru cei mai performanŃi participanŃi la
activităŃile proiectului, dar şi 16 premii în cadrul competiŃiei “Cel mai bun plan
de afaceri”.

