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Zilele Carierei în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca! 
 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră, 
organizează în perioada 7-11 aprilie 2014, cea de-a doua ediţie a „Zilelor Carierei în UTCN”. 
Manifestarea se adresează studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, 
precum şi elevilor de liceu care aspiră către o carieră în inginerie. 

„Zilele Carierei în UTCN” este unul dintre cele mai importante proiecte organizate de Oficiului 
de Consiliere şi Orientare în Carieră, în parteneriat cu mediul de afaceri,  prin intermediul 
căruia Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca urmăreşte să faciliteze comunicarea dintre 
studenţi, absolvenţi şi angajatori, să consolideze informarea şi consilierea tinerilor privind 
ofertele de educaţie şi carieră, posibilităţile de dezvoltare profesională și formarea abilităţilor 
necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. 
  
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este în mod continuu preocupată să ofere studenţilor o 
formare academică şi profesională de cel mai înalt nivel, adaptată cerinţelor actuale ale pieţei 
muncii, în acest context „Zilele Carierei în UTCN” propune activităţi variate și complexe pentru 
a evidenţia legătura educaţie – piaţa muncii – carieră.  
 
În cadrul manifestării, studenţii și absolvenţii vor avea ocazia să participe la o serie de 
activităţi derulate în colaborare cu diverşi parteneri, cum ar fi  vizite la sediile unor 
importante companii, simulări de interviuri organizate de specialişti HR,  expoziţii tehnice cu 
prezentări de produse de ultimă generaţie, tehnologii şi servicii ale firmelor partenere.  
 
Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră va susţine prin specialiştii şi colaboratorii săi două 
activităţi de informare şi consiliere pe teme de dezvoltare personală, relevante pentru 
obţinerea succesului în carieră: „Be employable – Uşor şi oricând angajabil” şi „Inginer XXL – 
Dezvoltă-ţi la maxim potenţialul”. 
 
În cadrul momentului ”Succesul în carieră”, tinerii sunt invitaţi să participe la o serie de 
întâlniri cu absolvenţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca cu o carieră de succes, care le 
vor împărtăşi din experienţa lor profesională şi îi vor ajuta să înţeleagă şi să îndrăgească 
tainele ingineriei. 
 



 

 

Acestui eveniment se alătură sponsorii SC Kueryo Steel SRL, Star Transmission, SC LRE-
Motion SRL, SC Ullink Centrul de Competenţă SRL alături de alți parteneri de seamă din rândul 
marilor firme și companii. 
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