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. 4
SERVICII DE INFORMARE PENTRU STUDENŢI ŞI MEDIUL DE AFACERI
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. VILAG RUXANDRA DANA
2. TĂNASIE MIHAIL CĂTĂLIN
3. MACEDON ANDREI
4. VĂTAVU ANDREEA
5. RETEGAN CRISTIAN
6. IORDACHE ANDREEA EMILIA
7. BĂJENEARU NICOLETA
8. POPESCU SORINA IOANA
9. RĂDUŢĂ ANA-MARIA
10. LUNGU IONUŢ COSMIN
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Ţinând seama de bunele practici asimilate de la partenerii transnaţionali în cadrul
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 informare pentru studenţi şi mediul de afaceri
s-au discutat următoarele probleme:
1. Care sunt categoriile de adresanţi?
Persoane (studenţi) care doresc să-şi aleagă o carieră, doresc să-şi găsească vocaţia şi
să descopere dacă sunt potriviţi pentru domeniul ales, studenţi de la modulele de
licenţă şi master, elevi de liceu care doresc să beneficieze în viitor de orientare în
carieră, absolvenţi care nu şi-au găsit un loc de muncă după finalizarea studiilor, cei
indecişi în ceea ce priveşte alegerea carierei, elevi care finalizează liceul şi doresc să
urmeze o facultate, companii care colaborează cu universitatea şi care ar dori să
recruteze personal din rândul studenţilor/viitorilor absolvenţi
2. Ce instrumente de comunicare pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea
şi eficientizarea serviciilor de informare pentru studenţi şi mediul de afaceri?
Platforme online, bloguri, buletine informative, revista studenţilor universităţii, reţele
de socializare (Facebook, Twitter, etc.), afişaj la aviziere, în lifturi, etc., flyer-e,
broşuri informative, Asociaţia Studenţilor în colaborare cu Alumni, caravane de
informare, alegerea unei mascote, organizarea de conferinţe şi workshop-uri,
organizarea de sesiuni de formare, campanii de informare, formare pentru persoanle
implicate în PR, înfiinţarea unui centru de informare sau a unui punct de informare în
cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, promovare în medii diverse
(online şi offline) şi în interiorul universităţii, conexiuni cu site-uri de specialitate,
teste de autocunoaştere şi de evaluare a abilităţilor în vederea identificării celei mai
potrivite cariere, crearea unei baze comune de date cu potenţialii studenţi, studenţi,
companii cu care universitatea colaborează sau a colaborat în perioadele precedente,
organizarea de întâlniri comune elevi-studenţi-companii, promovarea corespunzătoare
a rolului Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (social media, evenimente,
cursuri, etc.), distribuirea de broşuri informative, portaluri de informare, vizite la licee,
companii, universităţi, centru pentru întâlniri cu reprezentanţii companiilor, conferinţe
tematice, relaţii de colaborare mai strânse cu liceele şi cu companiile, forumuri de
discuţii, organizarea mai des a zilei porţilor deschise.
3. Care sunt elementele de inovare?
Accent pe promovare în mediul de afaceri, extinderea atribuţiilor centrului către licee
şi mediul de afaceri, o mai bună corelare a abilităţilor, talentului şi competenţelor
individuale cu specializarea universitară aleasă de studenţi, implicarea companiilor în
activităţile de consiliere şi orientare în carieră, creşterea calităţii procesului
educaţional, conexiuni strânse între învăţământul pre-universitar, cel universitar şi
mediul de afaceri pentru o mai bună adaptare a curriculelor de studiu la cererea de
abilităţi şi din cadrul pieţei muncii, diversificarea domeniilor în care se pregătesc
studenţii, pentru a creşte şansele găsirii unui loc corespunzător de muncă, în
concordanţă cu specializarea absolvită, teste de auto-cunoaştere şi de identificare a
vocaţiei profesionale, pregătirea corespunzătoare a personalului implicat, facilitarea
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înscrierii online pentru diferite job-uri, simplificarea procedurilor privind realizarea de
schimburi de experienţă, flexibilizarea sistemului de burse, evenimente tematice
(târguri, conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, campanii, etc.), schimbarea
şabloanelor şi a modului de interacţiune cu mediul de afaceri, aplicaţii on-line,
proceduri simplificate de a accede la schimburi de experienţă.
4. Care sunt resursele umane implicate sau care pot fi atrase în aceste tipuri de
activităţi?
Cadre didactice, personal din structurile de conducere ale universităţii, voluntari
(studenţi, asociaţii studenţeşti, Alumni), consilieri din mediul de afaceri, personal din
departamentele administrative, părinţi, educatori, susţinători, profesori din
învăţământul pre-universitar, psihologi, manageri de companii, specialişti în
pedagogie, comunicare, ştiinţele educaţiei, etc., persoane care au contact cu ocupaţiile
vizate de viitorii absolvenţi, specialişti în informatică, personal din cadrul ONG-urilor
cu preocupări în domeniul educaţiei, personal implicat în proiecte, părinţi.
5. Care sunt scenariile potenţiale?
Scenarii pozitive:
Studenţii, viitori absolvenţi, reuşesc să-şi găsească mai uşor un loc de muncă,
beneficiind de informaţiile obţinute la punctele de informare, diseminarea numărului şi
tipurilor de locuri de muncă vacante prin intermediul punctului de informare, creşterea
numărului de studenţi care se implică în activităţile de informare, îmbunătăţirea
comunicării în relaţia elevi-studenţi-mediul de afaceri, creşterea gradului de implicare
al studenţilor în activităţi complexe de consiliere şi orientare în carieră, îmbunătăţirea
relaţiilor de cooperare cu companiile în consilierea şi orientarea în carieră, acces mai
rapid la informaţii şi eficientizarea activităţii, schimburi de informaţii relevante,
deschidere spre schimbare.
Scenarii negative:
Studenţii nu sunt interesaţi de activităţile punctului de informare, mediul de afaceri nu
este dispus să colaboreze sau nu este interesat, creşte interesul pentru continuarea
studiilor în cadrul aceleiaşi universităţi, creşte interesul viitorilor studenţi pentru
universitate, dificultăţi în menţinerea relaţiilor de colaborare cu mediul de afaceri.

Data,

Întocmit,

26 Martie, 2012

Ionuţ Cosmin Lungu
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