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4 Măsuri de echitate și incluziune a

tinerilor pentru favorizarea reușitei,
în cadrul Universității Tehnice din
Cluj-Napoca – MenTOR
Domeniul 1

Director proiect:

Prof.dr.ing. Diana Ioana POPESCU

Perioada de implementare: 
mai – decembrie 2022
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Scopul
Proiectului

Proiectul s-a derulat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu scopul sprijinirii

demersului tinerilor privind accesul la învățământul superior, promovând ideea

de echitate socială, favorizării adaptării și integrării studenților universității,

pentru reducerea riscului de abandon, prin activități de orientare, consiliere și

mentorat, precum și facilitării incluziunii sociale a studenților și reusita

universitară.
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Promovarea opţiunilor pentru studii universitare spre elevii de liceu 

(cu precădere spre liceele din mediul rural şi oraşele mici)

Obiectiv 2

Creşterea calităţii serviciilor de consiliere, tutorat şi mentorat oferite 

studenților în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) în 

scopul bunei integrări și reducerii riscului de abandon

Obiectiv 3

Susţinerea pregătirii şi perfecţionării continue a personalului implicat 

în activitatea de consiliere şi tutorat

Obiectiv 4

Facilitarea interacțiunii dintre studenţi şi potenţialii angajatori, 

urmărind incluziunea socială a studenților, în special a celor din medii 

defavorizate şi sub-reprezentați

Obiectiv 5

Sporirea funcţionalităţii platformei de consiliere online a

universităţii şi creşterea vizibilităţii serviciilor de consiliere oferite

studenţilor, prin activităţi de marketing digital
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Echipa
de 
management

30 persoane:
• personal CCOC
• cadre didactice
• consilieri de carieră din facultăți
• consilieri de studii
• colaboratori din cadrul CUNBM și 
extensiile universitare
• colaboratori din diferite 
compartimente de specialitate

•Director proiect
•Asistent proiect
•Administrator financiar

Echipa
de 
implementare
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Activități
și rezultate

1

A1.1. Organizare de seminarii de orientare şi consiliere profesională cu tema ”Primul pas
spre facultate”, adresate cu precădere elevilor din aşezări rurale, pentru identificarea
oportunităţilor de continuare a studiilor şi familiarizarea cu procedurile online de
înscriere la examenul de admitere;
A1.2. Continuarea campaniei de promovare a ofertei educaţionale universitare, intitulată
”Caravana UTCN”, la liceele din mediul rural și orașele sub 10000 de locuitori, în
colaborare cu organizaţiile studenţeşti, cu implicarea tinerilor care studiază la extensiile
universitare;
A1.3. Implementarea proiectului experienţial ”Student pentru o zi la UTCN”, prin
colaborare cu unităţi de învăţământ secundar din regiunea NV;
A1.4. Realizarea de materiale adresate elevilor de liceu (de ex: caiet de activități pentru
orientarea în carieră dedicat elevilor, fișe informative, ș.a.).

3 seminarii de consiliere și

orientare profesională ”Primul

pas spre facultate”, organizate

fizic și on-line

”Caravana UTCN”, desfășurată

în colaborare cu Organizația

Studenților din Universitatea

Tehnică, în perioada 16-

26.11.2022, în 12 licee din

mediul rural și orașe sub 10000

de locuitori

Elevi din 14 instituții de

învățământ secundar din

regiunea N-V participanți în

proiectul experienţial ”Student

pentru o zi la UTCN”

Flyer pentru prezentarea ofertei

educaționale a UTCN

Caiet de activități pentru

orientarea în carieră adresat

elevilor (format tipărit)
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Activități
și rezultate

2

Un jurnal de carieră dedicat 
studenților UTCN (format tipărit)

6 teste specifice activității de 
consiliere achiziționate

22 cărți de specialitate 
achiziționate

Chestionar pe baza căruia s-a

realizat un studiu privind

adaptarea studenților la

mediul academic

8 sesiuni de comunicare directă

între studenți (inclusiv cei

proaspăt admiși în UTCN) și

conducerea universității, sub

titulatura: “Intreabă prorectorul

didactic”, cu peste 1000 de

participanți

11 ateliere cu tema “Invață să

înveți” desfășurate în facultăți,

pentru studenții UTCN, în

perioada octombrie-decembrie

2022

A2.1. Realizarea unui studiu privind adaptarea studenţilor la mediul academic, în vederea
identificării factorilor care favorizează abandonul şi găsirii de soluţii pentru reducerea
acestuia;
A2.2. Organizarea unor sesiuni de comunicare directă între studenţi (inclusiv cei proaspăt
admişi în UTCN) şi conducerea universităţii, sub titulatura: ”Întreabă prorectorul didactic”,
pentru susţinerea educaţiei incluzive şi prevenirea abandonului;
A2.3. Organizarea de ateliere cu tema ”Invaţă să înveţi”, cu implicarea studenţilor și a
cadrelor didactice;
A2.4. Realizarea unui caiet de activități pentru orientarea în carieră dedicat studenților
UTCN (”Jurnal de carieră”);
A2.5. Dezvoltarea bazei materiale a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră şi
achiziționarea de noi instrumente de lucru specific.
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Activități
și rezultate

3

Chestionar privind analiza de

motivație și nevoi a activițății

desfășurate în UTCN de către

tutori și consilierii de orientare

privind carieră.

Participare la programul de 

formare on-line a consilierilor:

“Interviu motivațional”, 

septembrie-decembrie 2022

Participare la programul de

formare on-line a consilierilor și

tutorilor: “Metode nonformale

de educație”, noiembrie 2022

(22 participanți)

A3.1. Analiza de motivaţie şi nevoi privind activitatea desfăşurată de către consilierii
de orientare privind cariera şi de către tutori în cadrul UTCN;

A3.2. Susţinerea participarii colectivului de consilieri şi tutori la programe de
formare, workshop-uri, webinarii, pentru dezvoltarea competențelor în lucrul cu
studenţii în situații de risc de abandon.

O analiză de motivație și nevoi

referitor la activitatea de

consiliere desfășurată în UTCN

de către tutori și consilierii de

orientare privind cariera
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Activități
și rezultate

4
13 activități desfășurate on-

line, în colaborare cu

specialiști din 11 companii, în

cadrul programului de

consiliere prin activități de

grup, în scopul corelării

competenţelor dobândite de

către studenţi cu cerinţele

pieţei muncii, împreună cu

parteneri din mediul

economic

Procedură pentru înscrierea și

selectarea studenților care

primesc sprijin financiar,

participanți la activitatea A4.1:

https://www.utcluj.ro/media/pa

ge_document/86/proiect_FDI-

2022-0354.pdf

Sprijin financiar în cuantum de

câte 400 lei, pentru 40 de studenți

care aparțin unor categorii

defavorizate, participanți la

programul de consiliere

Actualizare periodică a team-

ului “Dezvoltarea carierei” cu 

date primite de la companii

A4.1. Desfăşurarea unui ”Program de consiliere prin activităţi de grup” în scopul
corelării competenţelor dobândite de către studenţi cu cerinţele pieţei muncii,
împreună cu parteneri din mediul economic;

A4.2. Acordarea de sprijin financiar pentru un grup de studenți aparţinând unor
categorii devaforizate şi care participă la programul de consiliere prin activităţi de
grup (activitatea A4.1), pe baza unei proceduri de selecţie;

A4.3. Actualizarea secţiunii de informaţii şi anunţuri din partea companiilor în Team-
ul Dezvoltarea carierei, activat în cadrul UTCN prin proiectul CNFIS-FDI-2021-0270.
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Activități
și rezultate

5

Realizare modul specializat pentru digitalizarea registrului de

evidență a activității de consiliere, integrat în platforma de

consiliere a universității (prin contract de prestări servicii),

www.escouniv.ro

Creare spațiu virtual destinat resurselor și promovării activităților

de consiliere și orientare în carieră, care să poată fi accesibil în

mod public, din site-ul universității (prin contract de prestări

servicii), www.consiliere.utcluj.ro

A5.1. Digitalizarea registrului de evidenţă a activităţilor de consiliere, printr-un
modul integrat în platforma online de consiliere a universităţii;

A5.2. Crearea unui spaţiu virtual destinat resurselor şi promovării activităţilor de
consiliere şi orientare în carieră, accesibil din site-ul universităţii.
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Buget

63%

37%

Male

Female
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Date de contact:
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)

Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, etaj 2, sala E25

E-mail: office.ococ@ococ.utcluj.ro

Tel: 0264-401393; 0264-401394;


