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Oportunitate de dezvoltare pentru doctoranzi, asistenți universitari și 

alte cadre didactice din cadrul UTCN 

 

 

Compania Tenaris invită cadrele didactice care doresc să aprofundeze noi metode de 

predare să se înscrie până vineri, 22 martie în cadrul programului FUTURE – 

Construiește cu pasiune. 

Scopul programului FUTURE este să ajute studentul să își descopere pasiunea și să 

dezvolte competențele soft necesare pe piața muncii precum: adaptabilitate, 

comunicare, organizare, gândire critică, lucrul în echipă, creativitate sau compentețele 

digitale. Pentru a atinge acest scop, programul integrează studenții (10 sesiuni de 

training pe o durată de 5 luni), cadrele didactice și angajații companiilor.  

De facem asta? 

Până în 2020, o treime din cerințele joburilor vor fi complet noi, conform studiilor 

realizate de WorldWide Economic Forum. Mai mult, piața muncii din România se 

confruntă cu o criză în ceea ce privește retenția angajaților, iar pentru a se adapta la 

schimbări, tânărul de azi trebuie să accepte schimbarea, să știe să comunice eficient, să 

fie motivat și cu acea sclipire în ochi.   

Cadrele didactice înscrise în program participă la: 

-       1 discuție liberă cu angajatori din compania Tenaris pentru a înțelege nevoile de pe 

piața muncii în materie de competențe soft (aprox 2 ore). Întâlnirea nu se va axa pe 

ceea ce face compania, ci care sunt nevoile în materie de compentețe soft în rândul 

tinerilor care se angajează la primul loc de muncă.  

-       1 sesiune de training axată pe noi metode de predare cu o durată de 4 ore 

folosind educație non-formală / educația experiențială, metode ce pot fi integrate cadrul 

seminariilor sau cursurilor indiferent de subiectul acestora. Ele vă ajută să aveți 

studenți mai motivați, mai interesați și mai deschiși la întâlnirile cu aceștia.  

-       Cadrele didactice pot participa la sesiuni de training cu tinerii înscriși în program 

(dacă reprezintă interes) 

http://www.madalinahodorog.ro/future
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Când?  11 aprilie și 16 mai 2019 începând cu ora 18:00 

 

Unde? Cluj-Napoca 

 

Cum vă puteți înscrie?  

Înscrierile se pot realizate pe www.madalinahodorog.ro/future până în 22 martie, iar 

locurile sunt limitate la 10 cadre didactice. 

Participarea este gratuită și se face doar pe bază de înscriere. 

 

Pentru orice informații sau înscrieri, education@madalinahodorog.ro. 
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