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In perioada 1-5 Aprilie 2013 Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UTC-N, cu
sprijinul conducerii universităŃii noastre, al cadrelor didactice, al studenŃilor şi al unor companii
importante din domeniu, a organizat prima ediŃie a evenimentului: "Zilele Carierei în UTC-N". In
cadrul acestui eveniment s-au desfasurat o serie de activităŃi care au avut un ecou bun în rândul
studenŃilor: vizite la companii, cursuri de interes pentru studenŃi, întâlniri cu consilierii de studii, a
treia ediŃie a Sesiunii ştiinŃifice naŃionale pentru studenŃi şi elevi "O Carieră în Inginerie".

1 Aprilie 2013
● Întâlnire cu consilierii de studii
- în cadrul acestei întâlniri, au participat la discuŃii pe tema consilierii şi orientării în carieră a
studenŃilor şi absolvenŃilor universităŃii noastre, peste 40 de cadre didactice din UTC-N

● Curs "Antreprenoriat pentru tineri – Cum să iniŃiezi şi să dezvolŃi o afacere de succes"
SusŃinut: Dl. Prof.dr.ing.ec. Ioan Abrudan
Invitat: Dl. Mircea Miheştean - Şef Oficiul Teritorial pentru IMM şi CooperaŃie Cluj
- problemele discutate în cadrul acestei întâlniri au fost legate de oportunităŃile existente pentru
dezvoltarea unei afaceri de către tinerii antreprenori. Peste 50 de studenŃi ai universităŃii noastre au
participat la această activitate.

2 Aprilie 2013
● Vizită pentru studenŃi la SC EMERSON SRL Cluj
- 36 studenŃi au vizitat compania SC EMERSON SRL Cluj, ocazie cu care au putut sa discute cu
reprezentanŃii companiei probleme legate de proiectele în care compania este implicată, posibilităŃi de
angajare, internship, practică, lucrări de diplomă

● Curs "Paradigma inginerie în mileniul al III-lea"
SusŃinut de: Prof.dr.ing. Daniela Popescu - Decan Facultatea ConstrucŃii de Maşini
- în cadrul acestei întâlniri au fost supuse atenŃiei studenŃilor aspecte legate de viitorul ingineriei.
Un numar de peste 20 studenŃi au participat la discuŃii pe această temă.

3 Aprilie 2013
● Întâlnire cu consilierii de studii - Str. C-tin Daicoviciu 15, Aula Domşa, ora 12
- la această întâlnire au participat peste 30 de cadre didactice din UTC-N. Cu această ocazie au
fost discutate probleme de actualitate privind consilierea şi orientarea în cariera a studenŃilor şi
absolvenŃilor universităŃii noastre.

4 Aprilie 2013
● Sesiunea ştiinŃifică naŃională pentru studenŃi şi elevi "O Carieră în Inginerie" ediŃia a III-a
- această sesiune ştiinŃifică s-a bucurat de o largă participare din partea studenŃilor şi elevilor de
liceu. Peste 200 de elevi şi studenŃi au participat, cu lucrări pe teme inginereşti, la sesiunea de
comunicări ştiinŃifice şi au concurat în cadrul concursurilor organizate cu această ocazie, cei mai buni
dintre aceştia fiind rasplătiŃi cu premii şi diplome.

5 Aprilie 2013
● Vizită pentru studenŃi la TENARIS SILCOTUB Zalău
- 15 studenŃi au vizitat compania TENARIS SILCOTUB Zalău, prilej cu care au putut să intre în
legatură directă cu reprezentanŃii companiei şi să primească informaŃii utile în legatură cu procesele
tehnologice derulate în TENARIS SILCOTUB, să discute probleme legate de posibilităŃi de angajare,
internship, practică, lucrări de diplomă.

Impresii ale studenŃilor cu privire la activităŃile derulate în cadrul "Zilelor Carierei în UTC-N":

"... Pentru mine vizita la Silcotub a reprezentat o interesanta perspectiva asupra realitatii din
domeniul tehnic si m-a ajutat sa inteleg acele procese mai bine decat un semestru de teorie.
Multumesc pentru ce ati facut pentru noi! ....
Cu deosebit respect
Otet Gabriel"

"In urma vizitei la Emerson am ramas impresionata de conditiile de munca, de profesionalismul
angajatilor si de interesul si atentia care ni s-a acordat. Imi doresc o colaborare cu aceasta firma
in vederea realizarii lucrarii de diploma."
Diana Boca"

"….. va multumesc pentru vizita organizata la Zalau, a fost un real ajutor pentru a intelege mai
bine ce se intampla intr-o fabrica, intr-o companie multinationala….
Va multumesc,
Bogdan Mercse"

