CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȊN CARIERǍ

RAPORT
Privind realizarea proiectului CNFIS-FDI-2018-0383, cu titlul ”Consiliere şi suport pentru accesul
la studii universitare, reducerea abandonului şi inserţia pe piaţa muncii” (COSAUNIV),
Director de proiect: Prof.dr.ing. Diana Ioana Popescu

1. Descrierea proiectului
Proiectul ” Consiliere şi suport pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului şi inserţia pe
piaţa muncii” (COSAUNIV) a fost finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2018 și a fost
coordonat de echipa Centrului de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă susținerea tinerilor în vederea facilitării accesului la
învățământ superior, creșterii echității sociale, continuării și finalizării studiilor precum și corelarea
ofertei educaționale cu cererea pieței muncii prin metode specific serviciilor de consiliere și orientare
în carieră.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1. Promovarea ofertei educaționale a UTCN, în special pentru elevii proveniți din medii defavorizate
O2. Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră oferite studenților
în cadrul UTCN în vederea reducerii ratei de abandon și creșterii incluziunii sociale, conștientizării
acestora privind importanța continuării studiilor
O3. Dezvoltarea și completarea cu informații a platformei de consiliere ESCOUNIV
(www.escouniv.ro, create în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0122) pentru facilitarea comunicării
dintre consilieri, cadre didactice, elevi și studenți
O4. Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a parcursului profesional al acestora
O5. Analiza corelației dintre planurile de învățământ și cerințele mediului socio-economic
În vederea realizării obiectivelor specifice asumate în proiect s-a urmărit implementarea următoarelor
activități:
A1.1 Realizarea de materiale pentru promovarea programelor de studiu ale universității și a serviciilor
de consiliere și orientare în carieră
A1.2 Organizarea de evenimente de promovare și prezentare, în special pentru elevii de la liceele din
mediul rural, prin activități de tipul “Ziua porților deschise” organizate în diferite locații ale UTCN
A1.3 Organizarea unei campanii de promovare a ofertei educaționale a UTCN, de tipul “Caravana
UTCN”, la liceele din mediul rural și orașele sub 10000 de locuitori
A1.4 Organizarea de seminarii de consiliere profesională cu tema “Primul pas spre facultate” la care să
participe elevi din mediul rural și orașe mici

A2.1 Dezvoltarea capacității consilierilor de carieră de a identifica și gestiona situațiile cu risc de
excluziune socială a studenților prin crearea unui fond de carte de specialitate și participare la
seminarii/conferințe tematice
A2.2 Realizarea de activități de informare, consiliere și tutoriat dedicate incluziunii și adaptării
studenților din anul întâi la mediul academic, inclusiv consiliere privind pregătirea primei sesiuni de
examene și dezvoltarea unor strategii de învățare
A2.3 Organizarea unui workshop cu tema “Problematica abandonului în învățământul superior” cu
participarea angajatorilor, cadrelor didactice și studenților UTCN
A2.4 Sprijinirea studenților în vederea reducerii abandonului în anii terminali prin:
a)Organizarea unor întâlniri între reprzentanți ai companiilor și studenți, în scopul conștientizării
acestora privind importanța derulării stagiilor de practică, internship și voluntariat în vederea creșterii
angajabilității, prezentarea de oferte de practică și internship-uri, condiții de selecție, durata stagiului,
ș.a.
b)Seminarii de consiliere în carieră, susținute pe parcursul semestrului I pentru studenții din anii III și
IV, de către consilierii de carieră din facultăți și invitați din piața muncii, cu tema: “Competențe
dezvoltate în facultate – aplicații în carieră”.
A3.1 Dezvoltarea manualului de utilizare a platformei de consiliere și completarea cu instrucțiuni de
utilizare online
3.2 Completarea cu informații relevante a secțiunilor publice ale platformei: texte, material video,
chestionare, anunțuri, șa
3.3 Testarea funcționalității platformei în diferite condiții de utilizare (inclusiv cu ajutorul studenților)
și corectarea disfuncționalităților.
3.4 Dezvoltarea bazei materiale pentru îmbunătățirea serviciilor de consiliere prin platforma
ESCOUNIV
3.5 Adăugarea de noi funcționalități pentru platforma de consiliere ESCOUNIV: implementarea unui
mecanism de creare chestionare pentru utilizatori și evaluare automată a acestora; sistem de notificări
pentru utilizatori.
4.1 Extinderea studiilor realizate până în prezent prin integrarea unui chestionar privind inserția pe
piața muncii în platforma de consiliere ESCOUNIV
4.2 Realizarea unei baze de date cu informații privind inserția absolvenților UTCN pe piața muncii
5.1 Identificarea cerințelor angajatorilor privind competențele absolvenților și procesul de angajare al
acestora
a)Realizarea unui chestionar referitor la cerințele angajatorilor privind competențele absolvenților
b)Aplicarea chestionarului și realizarea unui studiu
5.2 Obținerea unor studii sau rapoarte statistice relevante asupra pieței muncii, în vederea analizării
tendințelor de dezvoltare tehnologică și economică și estimarea cererii pentru diferite categorii de
competențe
5.3 Organizarea unui workshop cu participarea angajatorilor, cadrelor didactice și studenților în
vederea analizării studiului actual al corelării ofertei educaționale din UTCN cu cerințele pieței muncii
și generării unor strategii de adaptare a acesteia conform noilor cerințe la nivelul pieței muncii.

2. Implementarea și rezultatele proiectului
Situaţia privind rezultatele proiectului și realizarea indicatorilor asumaţi este prezentatǎ mai jos, pentru
fiecare obiectiv ȋn parte:
Obiectivul 1:
- Au fost realizate materiale pentru promovarea programelor de studiu ale UTCN și ale serviciilor de
consiliere și orientare în carieră

- Evenimentul „Ziua porţilor deschise” s-a desfǎșurat în luna noiembrie 2018, ȋn cele patru extensii
universitare ale UTC-N (6 noiembrie Bistriţa, 22 noiembrie Alba Iulia, 23 noiembrie Zalǎu, 29
noiembrie Satu Mare) și la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică (7, 8 și 15
noiembrie). La eveniment au participat 574 elevi din 16 licee.
Programul evenimentului a cuprins activitǎţi de promovare a ofertei educaţionale a UTC-N (cu
implicarea Biroului de Admitere), seminarii de consiliere și orientare ȋn carierǎ (cu implicarea
Centrului de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ), vizitarea laboratoarelor didactice, ȋntâlniri cu studenţi
și absolvenţi ai universitǎţii.

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Bistrița, 6 noiembrie 2018

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Alba Iulia, 22 noiembrie 2018

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Zalău, 23 noiembrie 2018

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Satu-Mare, 29 noiembrie 2018

- “Caravana UTCN”, organizată în colaborare cu Organizația Studenților Universității Tehnice din
Cluj-Napoca, s-a deplasat în lunile noiembrie și decembrie 2018 în județele Bistrița-Năsăud (27-28
noiembrie) și Sălaj (4-5 decembrie) pentru promovarea ofertei educaționale a UTCN în liceele din
mediul rural. Astfel, 93 de elevi din 8 licee situate în județul Sălaj și 320 elevi din 8 licee din județul
Bistița-Năsăud au fost informați cu privire la programele de studii și facilitățile oferite de UTCN.

“Caravana UTCN”

- Seminariile de consiliere profesională cu tema “Primul pas spre facultate” au fost organizate în 4
licee, astfel: 26.10.2018 liceele teoretice din Vișeul de Sus:“Bogdan Vodă” (165 elevi de clasa a XII
participanți) și “George Pop de Băsești”(36 elevi din clasele a XI-a și a XII-a participanți); în data de
31.10.2018 liceele din Ulmeni: Liceul tehnologic “Dr. Florin Ulmeanu” (33 elevi din clasele a XI-a și
a XII-a) și Liceul teoretic “George Pop de Băsești”(17 elevi din clasa a XII-a)

“Primul pas spre facultate”- Seminar de consiliere profesională

Obiectivul 2:
- Au fost achiziționate 31 de cărți de specialitate și s-au pus bazele unei biblioteci destinate activității
de consiliere și dezvoltare personală
- Echipa de proiect a fost reprezentată prin consilierii de carieră la: Conferința Centrelor de Carieră 6-9
noiembrie 2018, București, precum și la două ateliere din cadrul evenimentului “Summitul Tinerilor”,
7-11 noiembrie 2018, Baia Mare.
- In prima săptămână a anului universitar 2018-2019, în toate facultățile UTCN s-au desfășurat
activități de informare, consiliere și tutoriat dedicate incluziunii și adaptării studenților din anul I la
mediul academic.

Activități de informare, consiliere și tutoriat dedicate incluziunii
și adaptării studenților din anul I la mediul academic
- În lunile noiembrie și decembrie, consilierii de carieră din facultățile UTCN au organizat activități de
consiliere privind pregătirea primei sesiuni de examene și dezvoltarea unor strategii de învățare, astfel:
3.11.2018 la Extensia Satu Mare, 5.11.2018 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației, 8.11.2018 la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, 9.11.2018, 28.11.2018 și
6.12.2018 la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică, 13.11.2018 la Facultatea
de Ingineria Materialelor si a Mediului, 14.11.2018 la Facultatea de Automatică și Calculatoare,
5.12.2018 la Facultatea de Inginerie Electrică, 10.12.2018 la Facultatea de Inginerie, Facultatea de
Litere și Facultatea de Construcții,11.12.2018 la Facultatea de Științe

Pregătirea primei sesiuni

- În data de 25.10.2018 a fost organizat la Centrul Universitar Nord Baia Mare workshop-ul cu tema
“Problematica abandonului în învățământul superior”. Au participat 15 reprezentanți din partea
companiilor, 5 reprezentanți ai CUNBM (cadre didactice și reprezentanți ai conducerii UTCNCUNBM), 2 reprezentanți ai CCOP și 10 studenți.
- Au fost realizate 6 întâlniri între reprezentanți ai companiilor și studenți din anii III și IV, astfel: la
Cluj-Napoca, cu firma Continental Automotive Systems (25.20.2018), compania Siemens
(31.10.2018), companiile Rigips Saint-Gobain Turda și VCST Automotive Production Alba Iulia
(10.12.2018) și companiile Rigips Saint-Gobain Turda și European General Galvanizers Association
(11.12.2018) în cadrul cărora au fost prezentate oferte de practică și internship, cu precizarea
condițiilor de selecție, durata stagiului, ș.a., la extensia Bistrița (6.11.2018) și la CUNBM (inclusiv o
vizită la fabrica Aramis din Baia Mare, cu 38 de studenți din anul IV, în 15.11.2018), cu tema aplicării
în carieră a competențelor dezvoltate în facultate.
Obiectivul 3:
- A fost dezvoltat manualul de utilizare a platformei de consiliere
- A fost elaborată și implementată o procedură pentru testarea funcțională a platformei de consiliere. In
activitatea de testare au fost implicati 41 de studenți, 9 consilieri de carieră și 3 companii.
- Au fost achiziționate echipamente pentru accesul video pe platformă al consilierilor CCOC
- A fost elaborat un chestionar pentru estimarea riscului de abandon

Obiectivul 4:
- A fost completată baza de date privind inserția pe piața muncii a absolvenților UTCN, cu noile
informații primite
Obiectivul 5:
- S-au obținut 5 studii/rapoarte statistice relevante asupra pieței muncii, în vederea analizării
tendințelor de dezvoltare tehnologică și economică și estimarea cererii pentru diferite categorii de
competențe
- A fost elaborat un chestionar privind cerințele angajatorilor, care a fost transmis unui număr de 189
de firme partenere. Chestionarele completate de către companii (18 companii) au stat la baza elaborării
unui studiu privind corelarea competențelor absolvenților cu cerințele angajatorilor. Acest studiu a fost
realizat în colaborare cu Biroul pentru Asigurarea Calității.
- In cursul lunii noiembrie 2018 au fost organizate la facultățile din Baia Mare 3 workshop-uri pe tema
corelării ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.

„Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii”- workshop.

