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Ingineri pentru
mâine în contextul 
noii revoluții 
industriale
Director proiect: Conf.dr.ing. Ovidiu STAN

Domeniul 7 : Corelarea ofertei 
educaționale cu cererea pieței 
muncii, consilierea și orientarea în 
carieră
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Scopul
Proiectului

Scopul proiectului constă în creșterea prestigiului și a competivității UTCN pe plan național și

internațional, prin armonizarea ofertei educaționale, cu scopul de a face față provocărilor

datorate incertitudinii și complexității contextului economic global.



www.yourwebsite.com

Obiectiv 1
Analiza armonizării 

competențelor longitudinale și 

transversale obținute de 

absolvenții UTCN cu cerințele 

mediului socio-economic, prin 

realizarea de studii și analize 

pertinente privind: cariera 

profesională și inserția 

absolvenților pe piața muncii a 

absolvenților; nevoile angajatorilor; 

cunosștiințele asigurate de 

planurile de învățământ actuale

Obiectiv 2

Identificarea practicilor utilizate 

în universități similare din spațiul 

comunității europene de adaptare 

a planurilor de învîțământ la nevoile 

pieței muncii aflate într-o continuă 

schimbare și influențată puternic 

de noua revoluție industrială

Obiectiv 3

Adaptarea planurilor de 

învățământ în concordanță cu 

evoluția economiei globale în 

contextul noii revoluții industriale și 

în contextul impactului tehnologiei 

de ultimă generație, a automatizării 

avansate și a digitaliării galopante 

asupra societății

Obiectiv 4

Consolidarea parteneriatelor 

dintre universitate și 

organizații din mediul socio-

economic prin realizarea de 

workshop-uri și forumuri, 

respectiv prin implicarea 

mediului socio-economic în 

dezvoltarea și derularea 

programelor de licență, de 

master, de doctorat și de 

formare continuă

Obiectivele 
Proiectului
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Echipa
de 
implementare

Ovidiu Stan
Marlena Barbu
Delia Chețan
Flavia Jascău
Maria Nădășan
Mihaela Vaida
Petruta Bocoș
Vlad Mureșan
Dan Goța
Valentin Sita
Iulia Clitan
Iulia Ștefan
Simona Marțis
Stefan Cîrstea
Denisa Șteț

Emilia Șipoș
Veronica Maier
Anca Constantinescu
Silivan Moldovan
Andrei Clitan
Livia Anastasiu
Anca Hoțupan
Simona Avram
Diana Dragomir
Emilia Campean
Cristian Vele
Vlad Burnete
Maria Bosca
Cristina Fenișer

29 persoane

+ 2 studenți (au beneficiat de bursa pentru 
implicare timp de 5 luni)
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Activități
și rezultate 1

A1 Organizare mese rotunde cu reprezentanți ai studenților pentru co-designul chestionarelor

A2 Colaborarea cu Centrul de Orientare și Consiliere în Carieră UTCN

A3 Realizarea de studii și analize la nivelul angajatorilor

A4 Realizarea de studii și analize la nivelul cadrelor didactice din UTCN

A5 Realizarea de studii privind percepția studenților

A6 Interpretarea rezultatelor

A7 Organizarea unei mese rotunde cu reprezentanți ai studenților și ai MSE pentru diseminarea

rezultatelor

Rezutat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4
Chestionar studenți

• 855 răspunsuri

• 21 iunie – 15 iulie

• 630 răspunsuri

• 22 august – 20 octombrie

Chestionar angajatori

• 144 de răspunsuri

• 95 de firme

• 40 coduri CAEN

• 12 septembrie – 4 octombrie

Chestionar cadre didactice

• 116 răspunsuri

• 14 octombrie – 4 noiembrie
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Activități
și rezultate 2

B1 Analiza practicilor privind procesul de corelare a ofertei educaționale cu cerințele pieței

muncii în universități similare din afara României

B2 Analiza elementelor de standardizare și compatibilizare europeană cuprinse în proceduri și

practici europene, interpretarea și transpunerea lor la specificul UTCN și a MSE din România

B3 Sintetizarea soluțiilor identificate

C1 Realizarea unui studiu privind tendințele în dezvoltarea tehnologică/dezvoltarea economiei și

estimarea cererii pentru diferitele categorii de competențe

C2 Susținerea adaptării conținutului curriculei prin achiziție de cărți, monografii, manuale

Rezutat 1 Rezultat 2 Rezultat 3

Achiziție cărți

• 132 propuneri

• 45 achiziționate

• 24 976.05 lei

6 x deplasare internațională (Israel, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, 

Germania) (15 membrii)

1 x deplasare națională (5 membrii)
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Activități
și rezultate 3

D1 Realizarea de workshop-uri în parteneriat cu MSE

D2 Dezvoltarea și implementarea unui nou program pilot „Invită un expert practician”

D3 Dezvoltarea și implementarea unui nou program pilot prin care companiile cu care UTCN are

acorduri de colaborare/parteneriat pot să propună teme de lucrări de licență/disertație

D4 Dezvoltarea și implementarea proiectului „Podiumul companiilor”

D5 Crearea și operaționalizarea unei echipe în Campusul Virtual UTCN – CRMSE

D6 Dezvoltarea și implementarea proiectului „Luna Companiei”

D7 Proiectul „Lucrarea de licență a specializării”

Luna companiei

Platformă de licență

• Companie

• Manager didactic

• Cadru didactic

• Student

Lucrarea de licență a 

specializării

• 244 concurenți

• 17 burse
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Buget

63%

37%

Male

Female



Vă mulțumesc!
Contact: ovidiu.stan@aut.utcluj.ro
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