DESCRIEREA PROIECTULUI
Aceste informaţii vor fi publicate pe site-ul Consiliului Studenţilor www.csubb.ro
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Judeţul Cluj
4990
Solicitat
de la UBB

05.04.2015

Sumarul proiectului
Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a proiectului dumneavoastră (aproximativ 10-15 rânduri)

Ai idee ce poți face cu ideile tale? Acesta este motto-ul proiectului IDEeAL . Acest proiect are ca
scop dezvoltarea studenților pe termen scur, mediu și lung, prin crearea unui cadru relaxant în care
se vor desfășura activități de training.
Datorită problemelor întâmpinate de majoritatea studenților la angajare, sau în momentul în care vor
să înceapă propria afacere, am decis ca acest proiect să se axeze pe trei ramuri specifice: generare de
idei, exprimarea ideilor și aplicarea acestora în viața de zi cu zi.
Proiectul propune crearea unui cadru în care să se poată defășura activități de training specifice celor
3 ramuri. Astfel, vor fi 4 training-rui (Motivare și Branding Personal, Scriere de CV-uri și Interviu,
Comunicare și Limbaj, Cultură Organizațională și Idei).
Cele 4 training-uri vor fi ținute de traineri acreditați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale și de Autoritatea Natională pentru Certificări. Training-urile vor ține 4 ore, în care sunt
incluse două ore de teorie, coffee break, activități de workshop și activități comune.
La proiect vor participa 40 de studenți din Universitatea Babeș-Bolyai, selecționați în urma unei
etape ce va presupune trimiterea unei scrisori de motivație.
În urma acestui proiect dorim să motivăm și să îmbunătățim competențele de comunicare a cel puțin
40 de studenți, în vederea obținerii unui loc de muncă sau pentru a pune bazele unui start-up. În
acest scop vom avea un seminar de două ore unde vor fi invitați alumni ai organizațiilor studențești
partenere care au intrat în mediul business sau și-au deschis propriile lor afaceri.

Scurtă descriere a organizaţiei
Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei dumneavoastră (scop, obiective, rezultate remarcabile etc.)

Organizația Studenților de la Științele Mediului este o organizație nonguvernamentală, nonprofit,
formată în 2007 din necesitatea studenților de a avea o formă organizată de reprezentare, precum și
din dorința de a activa ca voluntari pentru comunitatea locală.
Din 2007 OSSM a suferit o creștere exponențială atât pe plan local cât și pe plan național, reușind
să fie membru cu drepturi depline a Uniunii Studenților din România încă din 2010.
Pe plan local, OSSM a început să dezvolte proiecte importante, atât pentru comunitatea locală cât și
pentru comunitatea academică, identificând cu succes nevoile studenților.
OSSM a reușit să genereze reacții în lanț cu ajutorul proiectelor de mediu, reușind astfel o
conștientizare masivă cu privire la problemele de mediu.
Viziunea OSSM este reprezentată de dorința de a aduce o schimbare sustentabilă la nivel local, regional,
național și internațional, privind educația de mediu precum și responsabilizarea și informarea comunității
locale, regionale și naționale asupra problemelor de mediu și a efectelor acestora în viața de zi cu zi.

