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In perioada 18-22 Aprilie 2016, în universitatea noastră, s-a desfașurat a patra ediție a
evenimentului: "Zilele Carierei în UTC-N". Acest eveniment este unul dintre proiectele Oficiul de
Consiliere şi Orientare în Carieră (parte componentă a Centrului de Consiliere și Orientare în
carieră al UTC-N) și a fost organizat de OCOC cu sprijinul conducerii universităţii noastre, al
cadrelor didactice şi al unor companii importante din domeniu (36 companii).
Evenimentul a avut o mare varietate de activități la care au luat parte studenți, absovenți,
cadre didactice ale UTC-N și companii partenere.

18 Aprilie 2016
● Vizită pentru studenţi la SC SIEMENS SRL Cluj
La această activitate au luat parte 24 de studenți ai universității noastre, care au dorit să
cunoască proiectele care se derulează în compania Siemens, ofertele de practică, internship și carieră
pe care aceasta le oferă studenților și absolvenților UTC-N.

19 Aprilie 2016
● Vizită pentru studenţi la SC Robert Bosch SRL Jucu
Un număr de 62 de studenți a vizitat compania Robert Bosch din localitatea Jucu. Cu această
ocazie au putut să vadă linia de producție din această companie și să discute cu reprezentanții
companiei despre oportunitățile de carieră existente.
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● Informare și consiliere: “Cariera, un altfel de hobby”
Această activitate a fost realizată în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Cluj (AJOFM). Reprezentanții AJOFM au prezentat proiectele și programele care s-au desfășurat
și se desfășoară în cadrul agenției și au oferit studenților prezenți posibilitatea de a-și testa interesele de
carieră și preferință în stiluri de muncă folosind testul JVIS.

● Informare și consiliere: “Experiența internațională – pașaport pentru angajare”
Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu Biorul de Relații Internaționale al UTC-N și compania
germană eHR4Tech – manager d-na Alina Wettengel. Studenții și absolvenții UTC-N au primit informații
legate de programele ERASMUS care se derulează în universitatea noastră și de modalitatea de a
aplica pentru un loc de muncă în Germania, cerințele pieței de muncă germane, modul de prezentare la
interviu.
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20 Aprilie 2016
● Expoziție Tehnică cu produse, tehnologii și servicii ale firmelor partenere
Expoziția tehnică s-a desfășurat în universitatea noastră pe parcursul a două zile (20-21 aprilie 2016)
și s-a bucurat de participarea unui număr de 32 de companii.
Comparativ cu anul 2015, numărul firmelor participante la aceasta activitate a crescut de la 27 la 33.
Domeniul de activitate al firmelor participante a fost variat: IT, electronică, inginerie electrică, mecanică,
construcții, construcții de mașini, ingineria materialelor și ingineria mediului
Studenții UTC-N au putut să interacționeze cu companiile pe parcursul acestor două zile și să afle
de la reprezentanții acestora atât informații cu privire oferta de produse, servicii și tehnologii furnizate de
aceste companii, cât și informații cu privire la proiectele care se derulează în companii, planurile de
viitor, posibilități de colaborare etc.
In data de 20 aprilie 2016, în clădirea UTC-N de pe str. G. Barițiu 26-28, 23 de companii au fost
prezente la această expoziție.
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● Simulare de interviu pentru angajare
Această activitate s-a desfășurat pe durata a două zile: 20 și 21 aprilie 2016, în clădirile UTC-N de
pe str. G. Barițiu 26-28 și B-dul Muncii 103-105 și a beneficiat de participarea specialiștilor în HR de la
26 firme partenere. Aceștia au susținut sedințe individuale de simulare interviu pentru angajare cu
studenții universității noastre.
Peste 80 de studenți s-au înscris pe liste pentru această activitate dar au fost și alții care au
participat fără să se fi înscris pe listele aferente activității.
In 20 aprilie 2016, “Simularea de interviu pentru angajare” s-a desfășurat în clădirea UTC-N de pe
str. G. Barițiu 26-28. Un număr de aproximativ 60 de studenți s-au înscris pe liste pentru a participa la
această activitate, realizată cu suportul a 20 de companii.

● Masă rotundă între angajatori și cadre didactice: “Inserția studenților și absolvenților pe
piața muncii”
Masa rotundă s-a desfășurat în zilele de 20 și 21 aprilie 2016 și a avut drept scop realizarea unui
dialog între cadrele didactice ale universității noastre și angajatori, privind stadiul actual al inserției
absolvenților UTC-N pe piața muncii și găsirea unor soluții pentru îmbunătățirea acesteia.
In 20 aprilie 2016 masa rotundă a avut loc în clădirea UTC-N de pe str. Memorandumului nr. 28.
Companiile au adus în discuție importanța creșterii ponderii activităților aplicative în cadrul disciplinelor
studiate de către studenți, importanța programele de internship și practică, conștientizarea studenților cu
privire la alegerile pe care le fac în dezvoltarea carierei. Cadrele didactice au evidențiat necesitatea unei
colaborări strânse între universitate și mediul de afaceri pentru a cunoaște nevoile pieței muncii și au
adus în discuție importanța finalizării studiilor de către studenții care se integrează în câmpul muncii.

● Vizită pentru studenţi la SC Saint-Gobain Construction Products Romania SRL Turda
30 de studenți UTC-N au vizitat compania SC Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Turda, ocazie cu care au aflat informații despre produsele realizate în această companie, au cerut relații
cu privire la posibilitătile de angajare, programe de practică sau internship, posibilități de colaborare
pentru realizarea lucrărilor de diplomă, etc
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21 Aprilie 2016
● Expoziție Tehnică cu produse, tehnologii și servicii ale firmelor partenere
Expoziția tehnică s-a desfășurat în data de 21 aprilie 2016 în clădirea UTC-N de pe B-dul Muncii 103105 și s-a bucurat de participarea a 22 de companii.
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● Simulare de interviu pentru angajare
In 21 aprilie 2016, “Simularea de interviu pentru angajare” s-a desfășurat în clădirea UTC-N de pe
B-dul Muncii 103-105. Un număr de 25 de studenți s-au înscris pe liste pentru a participa la această
activitate realizată cu suportul a 17 de companii. Pe langă studenții care s-au înscris pe lista electronică,
au participat la această activitate și alții care s-au înscris direct la standul companiilor în ziua expoziției
tehnice.

● Masă rotundă între angajatori și cadre didactice: “Inserția studenților și absolvenților pe
piața muncii”
In 21 aprilie 2016 masa rotundă a avut loc în clădirea UTC-N de pe B-dul Muncii 103-105.
Cadrele didactice și reprezentanții companiilor au discutat despre importanța menținerii unei legături
stânse între companii și universitate pentru dezvoltarea colaborării în folosul studenților: practică,
internship, școli de vară, programe de cercetare etc.
Companiile au evidențiat faptul că sunt mulțumite de nivelul de pregătire al absolvenților UTC-N, au
încurajat creșterea activităților cu caracter practic și au susținut importanța finalizării studiilor înainte de
angajare.

● Antreprenoriat pentru tineri – “Cum să inițiezi și să dezvolți o afacere de succes”
Invitat: Dl. Mircea Miheștean, Director comercial, Cluj Innovation Park
Obiectivul acestei activități a fost de a informa studenții cu privire la pașii necesari pentru
deschiderea unei afaceri, au fost prezentate programele de finanțare pe care statul român le-a inițiat
pentru susținerea antreprenoriatului în rândul tinerilor și s-a discutat despre calitățile pe care trebuie să le
aibă un antreprenor pentru a dezvolta o afacere de succes.
La această activitate au fost prezenți 37 de studenți.
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22 Aprilie 2016
● Informare și consiliere – “Tehnici de branding personal pentru viitorul tău”
Coordonator: Dr. Psih. Irina Pitică, psiholog CCOC
Atelierul a avut drept scop sprijinirea studenților în însușirea unor tehnici de branding personal
care să îi susțină în dezvoltarea lor personală și profesională. La această activitate au participat 8
studenți.

● Concurs “Zilele Carierei în UTC-N 2016”
Studenții care au participat la activitățile cuprinse în cadrul “Zilelor Carierei în UTC-N 2016” au
fost răsplatiți cu 20 de memory stick-uri acordate în cadrul unor tombole și trei tablete acordate în cadrul
unui concurs desfașurat pe pagina de facebook a CCOC.
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