Principalele rezultate

Proiectul

parteneri

urmărește obținerea unor rezultate

PR fin
Profesioniști ai finanțelor

concrete care să se traducă în beneficii reale
pentru studenții din grupul țintă vizat

1 întreprindere simulată înregistrată cu
25 de participanți în fiecare an

Metode inovative pentru
profesionalizarea viitorilor
specialiști în domeniul
financiar-bancar - PROFIN

1 portofoliu de investiții virtuale creat și
administrat
10.000 de ore de activitate a studenților
în cadrul întreprinderii simulate
4 seminare de promovare a metodei de
învățare de tip întreprindere simulată
3 seminare de schimb de experiență
privind stagiile de practică
3 vizite de studiu la potențiali angajatori
din Romania și străinătate
1 ghid de orientare și consiliere în
carieră și 20 de fișe ocupaționale specifice
domeniului
100 de convenții de practică încheiate
pentru studenții din grupul țintă
2 studii privind inserția absolvenților pe
piața muncii realizate (anul I si anul II)

Pentru detalii...
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Str. Piața Romană nr. 6, 010374, București, sector 1
Tel:+ 021/319 19 19; Fax: +021/319 18 99
Email: profin@ase.ro
Site : http://www.ase.ro/profin
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Axa Prioritară 2
„Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul Major de Intervenţie 2.1
„Tranziția de la școală la o viață activă”

Perioada de implementare
01 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2013

Ce trebuie reținut ...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investește în oameni !”

Întreprinderea Simulată - metodă inovativă de învățare
Dezvoltat în jurul conceptului de întreprindere simulată, proiectul pune în valoare o metodă
interactivă de învățare pentru stimularea spiritului antreprenorial, explorând o concepție modernă de

integrare și aplicare a cunostințelor economice, având ca rezultat aprofundarea practică a competențelor
studenților în domenii precum :

•
•
•

Analiză fundamentală
Analiză tehnică
Strategii și instrumente de tranzactionare
		

•
•
•

Analiză macroeconomică
Managementul riscului
Planificare, organizare și control

Înființarea întreprinderii simulate are ca obiectiv simularea activităților specifice pieței de capital din
cadrul unei societăți de administrare a investițiilor (S.A.I). Administrarea şi conducerea activităților
specifice IS va fi asigurată prin structurarea funcțională a entitații în cinci departamente majore:

•
•
•
•
•

Departamentul
Departamentul
Departamentul
Departamentul
Departamentul

Strategii de Piață
de Analiză
d e Tr a n z a c ț i o n a r e
Monitorizare și Control
Back-office

Comitetul de Tranzacționare şi
Supraveghere (CTS) - format din
specialişti ai mediului privat și
profesori - va indeplini misiunea de
supraveghere a procesului funcțional,
evaluare, avizare şi aprobare a
rapoartelor și a propunerilor de
investire înaintate de către BIS.

Boardul Întreprinderii Simulate
(BIS) - format din coordonatorii
departamentelor Întreprinderii
Simulate. Fiecare departament va
avea un student coordonator ce va
avea în subordine și supraveghere
echipe de lucru formate din
participanții la activitatea IS.

Grupul țintă

Grupul țintă vizat de proiect este constituit din studenții ASE București din anul III de la ciclul licență și
anii I și II masterat de la Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Spirit antreprenorial
Participarea studenților din grupul țintă la activitatea
unei întreprinderi simulate va avea un rol important
în dezvoltarea spiritului antreprenorial al acestora.
Mai mult, activitatea din cadrul IS va fi echivalată cu
numărul de ore de practică pe care studenții trebuie
să-l efectueze în cadrul programelor de studii.
Stagii de practică
O astfel de experiență reușită va putea fi continuată
și îmbogățită prin intermediul stagiilor de pregătire
practică la întreprinderi de profil.
Transfer de know-how
Proiectul vizează realizarea unui transfer
de know-how de la studenți români care
au studiat la cele mai bune universități din
lume.
Cooptarea profesioniștilor
Cooptarea regulată a specialiștilor din
domeniul abordat va constitui o modalitate
dinamică de familiarizare a studenților
cu modul de lucru și particularitățile
activităților din piață.
Vizite de studiu
Studenții vor avea ocazia stabilirii de
contacte și a culegerii de informații de la potențialii
angajatori prin intermediul vizitelor de studiu
organizate în cadrul proiectului
Studii privind inserția
O metodă de îmbunătățire permanentă a programelor
de studii, o constituie realizarea periodica a studiilor
privind inserția absolvenților.
Un parteneriat strălucit
ASE implementează acest proiect cu sprijinul BRD, care
oferă consultanță pentru înființarea și coordonarea IS
și ABBSGR, care are un rol important în transferul de
exemple de bune practici privind facilitarea tranziției
studenților de la școală la viața activă.

