Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 Calitate în învăţământul superior
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/63252
Titlul proiectului: „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare
şi valorificarea competentelor informale”

Subactivitate 2.6:

Seminarii de formare pentru responsabilii cu comunicarea şi
orientarea studenţilor din cadrul universităţilor

ATELIER NR. 2

SERVICII DE COMUNICARE, ORIENTARE ŞI TUTORIAT ÎN VEDEREA
PREGĂTIRII VIITORILOR ABSOLVENŢI PENTRU ANGAJARE
proiect de studiu transnaţional privind tehnicile de orientare profesională şi consiliere a
studenţilor necesar pentru elaborarea planului de comunicare
PERIOADA:
23 Martie 2012, 14.30-17.00
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ, Bucureşti, Blv. Expoziţiei, Nr. 1B, Sector 1
PARTICIPANŢI:
1. IONESCU ŞTEFAN ALEXANDRU
2. POP DRAGOŞ PAUL
3. VASILE LAURA
4. STANCIU LAURA
5. GHIGHINĂ ŞTEFANIA
6. NIŢĂ IONUŢ
7. RUS LARISA-MARIA
8. CERNEA OVIDIU
9. CODREANU LUCIAN
10. COSTIN TUDOR
11. COSTACHE SORINA FELICIA
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Ţinând seama de bunele practici asimilate de la partenerii transnaţionali, transmise în
urma întâlnirilor de Universita di Camerino la finele lunii Octombrie 2011 şi de la
Universitatea Danubius din Galaţi din perioada 27 Februarie – 1 Martie 2012, a fost organizat
prezentul Atelier de lucru la sediul Universităţii Româno-Americane din Bucureşti, Sala
Senatului. Scopul organizării Atelierului este culegerea de informaţii utile pentru elaborarea
planurilor de comunicare şi marketing pentru studenţi şi pentru universitate (activităţi directe
de servicii şi comunicare).
În cadrul atelierului denumit Servicii de comunicare, orientare şi tutoriat în vederea
pregătirii viitorilor absolvenţi pentru angajare s-au discutat următoarele probleme:
Destinatarul – Cui se adresează?
• Persoanelor interesate, nu doar studenţilor
• Persoanelor care au abilităţi de comunicare şi interacţionează cu studenţii
• Persoanelor cu abilităţi de comunicare, studenţilor
• Viitorilor absolvenţi
• Studenţi, viitori absolvenţi
• Studenţilor, elevilor, persoanelor vizate
• Persoanelor vizate, studenţilor, persoanelor care cunosc informaţia
• Studenţilor, elevilor, persoanele interesate să îşi dezvolte cunoştinţe pentru
viitoarele activităţi după angajare.
Instrumente care pot fi utilizate
• Informaţii, cursuri online sau cărţi, întâlniri, şedinţe, brainstorming, comunicare
faţă în faţă
• Word, PowerPoint, Internet, pliante
• Sesiuni de instruire, pregătire, pliante, cărţi, Internet, Microsoft Office
• E-mail, telefon, mesaje SMS, afişe, scrisori, site-uri
• Facebook, E-mail, muzică
• Cărţi, diferite site-uri, filme, prezentări ştiinţifice, mesaje, E-mail-uri, scrisori
• E-mail, anunţuri pe site-ul facultăţii, organizarea unui cabinet de consultanţă în
cadrul universităţii, anunţ prin SMS
• Exemple din viaţa reală, informaţii online, vizite organizate la o serie de
întreprinderi/companii
• Workshop-uri, afişe, pliante, prezentări PowerPoint, scrisori, site-uri, blog-uri
ale studenţilor, discuţii deschise (mese rotunde).
Ce inovăm?
• Modul de transmitere al mesajelor fiind învechit, ar trebui să se pună accentul
pe implicare studenţilor în activităţi practice, interactive, pentru ca acesta să fie
atras
• Lucrul în echipă, organizarea unor activităţi extraşcolare, încurajarea
elevilor/studenţilor cu anumite talente, implicarea profesorilor, laboratoare cu
standarde europene
• Burse, centre de informare, laboratoare moderne, activităţi extraşcolare
• Centre de informare, burse, modernizarea laboratoarelor
• Săli de documentare în licee, burse, laboratoare, centre de informare, activităţi
extraşcolare
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• Site-uri de informare, centre de informare, burse pentru facultate, activităţi cu
alte facultăţi, programe de training pentru absolvenţi, programe de schimb de
experienţă cu studenţi străini
• Sprijinirea elevilor/studenţilor în vederea lansării acestora spre o carieră de
succes
• O serie de lucrări practice pentru fiecare curs
• Centre de informare, cultivarea încrederii, activităţi extraşcolare, burse,
laboratoare moderne.
Resurse umane implicate – cine?
• Persoane sociabile şi agreabile, plăcute şi bine documentate, răbdătoare
• Profesori, viitori angajatori, îndrumători
• Angajatori, organizatori de proiecte
• Părinţii, profesorii, diriginţii
• Persoane implicate în mod direct, calificate, moderne, comunicative, sociabile
şi deschise spre ideile elevilor/studenţilor
• Alegerea profesorilor eficienţi prin votul direct exprimat al elevilor/studenţilor,
persoane cu experienţă în domeniu
• Persoane pregătite, amabile, de încredere, competente ş obiective
• Persoane de încredere, pregătite, obiective şi detaşate
• Profesori, persoane de încredere, pregătite şi obiective.
Scenarii posibile – negative şi pozitive
• Absenţa informaţiilor şi atenţiei pentru persoanele interesate. Informaţii
abundente şi persoane dispuse să ofere atenţie
• Lipsa ajutorului şi interesului. Simplitatea atingerii obiectivelor
• Informaţii greşite şi neseriozitate. Training şi tutoriat eficient, actualitatea
informaţiilor
• Prelegeri plictisitoare. Informaţii precise, scurte, programul în funcţie de cursuri
• Persoane care nu sunt dispuse să ofere informaţii, existenţa tutoriatului doar pe
hârtie. Feedback constructiv, persoane competente implicate
• Lipsa de feedback din partea elevilor/studenţilor. Formarea de persoane
competente.

Data,

Întocmit,

26 Martie, 2012

Sorina Felicia Costache
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