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5 aprilie 2019

Conferința ”Competențele de mâine la Cluj-Napoca”

Camera Franceză de Comerț și Industrie în România și partenerii săi – Clubul Francofon de Afaceri
din Cluj (CFAC), Institutul Francez din Cluj-Napoca, Agenția Universitară a Francofoniei(AUF) și
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) organizează conferința "Competențele de mâine la
Cluj-Napoca". Evenimentul va avea loc în 9 aprilie la UTCN, între orele 9 – 12.00, în Aula Alexandru
Domșa și se va desfășura ca o dezbatere în jurul nevoilor companiilor, programelor academice și
sinergiei care se poate crea între lumea de business și cea a educației, cu scopul ameliorării
procesului de angajare a tinerilor în Cluj-Napoca și în regiune. La eveniment vor participa directori
generali, directori de resurse umane, responsabili de departamente, rectori, decani, profesori,
autorități publice, precum și asociații studențești. Această conferință se înscrie în seria conferințelor
regionale dedicate competențelor de mâine inițiate la București în luna octombrie anul trecut și
continuate în 2019 la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov.
Agenda evenimentului:
Ora 9-10.00: Welcome Coffee/Întâlniri B2B între universități și companii
Ora 10-10.30: Discursuri de deschidere
•
•
•
•

Silviu-Dan MANDRU, Prorector Relații Internaționale, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Pascal FESNEAU, Consul onorific al Franței la Cluj-Napoca
Xavier LEROUX, Directeur delegat Institutul Francez din Cluj-Napoca
Francois COSTE, Președinte CCIFER

Ora 10.30-11.00 : Prezentări şi dezbateri: Cluj-Napoca – pol european de inovație și competențe
1. Competenţe versus piaţa muncii. Provocări şi perspective
•

Francofonie, filiere francofone - cum ameliorăm calitatea programelor? - Mohamed
KETATA, Director regional Europa Centrală și Orientală, AUF
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•

•

Agilitate, flexibilitate: cum îşi adaptează universităţile curricula pentru a răspunde mai bine
cerinţelor de pe piaţa muncii - Daniela POPESCU, Prorector Management universitar și
relația cu mediul socio-economic, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prezentarea proiectului "Dezvoltarea capacităților Centrelor de Reușită Universitară din Cluj
de a intensifica dialogul dintre universitățile și mediul socio-economic francofon din
Transilvania în vederea unei mai bune integrări profesionale" - Cristina Bianca POCOL,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Ora 11-11.30
2. Cum atragem talente pentru viitor?(masa rotundă, moderator Adriana Record-director executiv
CCIFER)
•
•
•

Învățământul dual preuniversitar și oportunități de carieră, Cristian Lazar, Manager Resurse
Umane Uzina de anvelope Zalău, Michelin România
Programele de stagii - PentaStagiu, Monica JIMAN, CCSO Pentalog Europe&Asia
Specializările universitare și provocările mediului de afaceri în a recruta, Mariana TĂNASE,
Employer Branding and University Relations Specialist, Groupe Renault România

Ora 11.30-11.45
Concluzii: Exista viață după angajare? Așteptările Generației Z de la primul loc de muncă - Anca
TOMA, Community Manager, HR Club Cluj-Napoca
11.45: Networking

