BENEFICII ȘI BENEFICIARI
Principalul beneficiu al proiectului este
oferirea unei imagini de ansamblu asupra
întregii activități derulate în cadrul unei
companii reale.
Beneficiarii direcți sunt studenții/masteranzii
care vor derula stagii de practică în cadrul
întreprinderii simulate, deoarece:
- vor avea acces la cunoștințe practice de bază
- vor avea posibilitatea de a dobândi anumite
abilități și competențe necesare integrării pe
piața muncii
- de a întâlni profesioniști din domeniul
respectiv de activitate
- de a simula procese reale de muncă, de a lua
decizii și de a vedea impactul rezultatelor
fără riscuri reale.
Simularea proceselor reale de muncă aduce
beneficii și companiilor care vor avea acces la
o forță de muncă tânără, care a dobândit deja
competențe și abilități necesare, fără riscuri și
costuri suplimentare din partea lor.
La rândul său, universitatea va avea de căștigat
prin consolidarea relației cu mediul de afaceri,
fapt ce-i conferă posibilitatea adaptării
permanente a curriculei la necesitățile de pe
piața muncii și prin atragerea unui număr mai
mare de studenți datorită creșterii gradului de
absorbție a absolvenților săi pe piața muncii.
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DESPRE PROIECT
”Întreprinderea simulată: O punte între școală
și piața muncii” este un proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 Investeste în oameni!.
Beneficiarul proiectului este Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Management FinanciarContabil Constanța.

Obiectivul acestui proiect este acela de a
implementa o întreprindere simulată cu profil
servicii hotel-restaurant la nivelul instituției de
învățământ superior a solicitantului, oferind
studenților/masteranzilor șansa de a avea acces
la cunoștințe practice și resurse similare celor
dintr-o companie reală.
Construit după un concept inovativ de pregătire
practică, acela de întreprinderea simulată,
proiectul își propune să instruiască 210 studenți
și masteranzi în cadrul întreprinderii simulate.

IS SPIRU HOTEL SRL

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Întreprinderea simulată SPIRU HOTEL a fost
înființată și funcționează ca o societate cu
răspundere limitată.
Hotelul, ce funcționează în cadrul întreprinderii
simulate, este de 3*, oferind servicii de cazare și
masă aferente acestei categorii în 100 de camere
și 200 de locuri în restaurantul hotelului.
La nivelul întreprinderii simulate vor funcționa
următoarele departamente: managementul
general al hotelului; managementul activităților
de cazare; managementul restaurantului;
marketing; management financiar – contabil;
aprovizionare; juridic; management resurse
umane.
Pentru a asigura baza funcționării și dezvoltării
acestui proiect, hotelul beneficiază de un sistem
informatic integrat, care permite simularea
proceselor economice derulate în cadrul unei
companii de profil servicii hoteliere reale.

Stagiile de practică în cadrul întreprinderii
simulate se vor derula pe parcursul a 12 luni
(octombrie 2014 - octombrie 2015) și vor
cuprinde următoarele module:
- Management general
- Managementul activității de cazare
- Managementul restaurantului
- Managementul resurselor umane
- Marketing
- Contabilitate primară
- Contabilitate financiară
- Contabilitate de gestiune
- Aprovizionare
- Activitate juridică
Practica în întreprinderea simulată se va
desfășura în grupe de câte 20 de
studenți/masteranzi, divizate în cinci subgrupe,
fiind alocate câte 6 ore de pregătire pe fiecare
modul.
În urma stagiilor de practică, derulate în cadrul
IS SPIRU HOTEL SRL, cei interesați vor obține
un Atestat de finalizare a stagiului de practică
în cadrul întreprinderii simulate.
De asemenea, se va organiza un concurs pentru
studenții și masteranzii care vor realiza lucrări
cu caracter aplicativ în cadrul întreprinderii
simulate, acordându-se, cu acest prilej, 16
premii în bani.

