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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 mobilităţi şi cooperare internaţională s-au
discutat următoarele probleme:
1. Care sunt categoriile de adresanţi?
Studenţi, potenţiali studenţi, studenţi străini, elevi, părinţi, foşti student, angajatori,
masteranzi, cadre didactice, întreprinderi mici şi mijlocii, cursanţi LLL, angajaţi,
angajaţi proprii, cadre didactice, personal administrativ (beneficiarii acestor servicii
pot fi împărţiţi în direcţi şi indirecţi).
2. Ce instrumente de comunicare pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea
şi eficientizarea serviciilor de mobilităţi şi cooperare internaţională?
Întâlniri cu persoanele care au beneficiat deja de aceste servicii şi care au efectuat
stagii de mobilităţi externe, informări prin e-mail, reţele de socializare (Facebook,
etc.), organizarea de grupuri de discuţii pe site-ul universităţii, pentru diferite
specializări, afişaj la aviziere, în lifturi, etc., anunţuri în timpul orelor de curs şi
seminar, atribuirea de responsabilităţi de diseminare şefilor de grupe şi de serii,
organizarea de şedinţe periodice pentru schimburi de experienţă şi distribuire de
informaţii utile, publicaţii online, mesaje prin telefonie mobilă, videoconferinţe,
servicii poştale, platforme online, bloguri, newsletter, revista studenţilor universităţii,
organizarea de concursuri, acordarea de burse suplimentare pentru studenţii
defavorizaţi şi cu rezultate bune la învăţătură.
3. Care sunt elementele de inovare?
Unităţi de învăţământ moderne, dotate cu tehnologie nouă şi mai performantă, catalog
online, reţele de informare şi colaborare cu beneficiarii, programe de tip Comenius,
sistem de burse stimulativ, înscriere online, un sistem de taxe şcolare mai motivant,
sisteme de finanţare a unui număr mai mare de locuri pentru efectuarea stagiilor de
mobilităţi externe, încheierea unui număr mai mare de acorduri inter-instituţionale cu
universităţi de prestigiu din străinătate, introducerea unui sistem de mobilităţi virtuale,
diversificarea modalităţilor de predare, stimularea studenţilor în vederea implicării în
diferite proiecte, accent mai mare pe aspectele practice ale stagiilor de mobilităţi
externe, intensificarea relaţiilor de colaborare cu firme din străinătate pentru
plasamente în stagii de practică, sistemul de comunicare îmbunătăţit, folosirea social
media, adaptarea mesajului transmis în funcţie de destinatar, înfiinţarea unui call
center, organizarea zilelor Erasmus.
4. Care sunt resursele umane implicate sau care pot fi atrase în aceste tipuri de
activităţi?
Personalul agenţiilor naţionale de profil, cadrele didactice implicate în desfăşurarea
proiectelor care se implementează la nivelul universităţilor (ca unic beneficiar sau în
parteneriat), studenţi, voluntari, sponsori, experţi în domeniu, reprezentanţi ai anilor de
studii sau ai studenţilor de la fiecare specializare universitară, personal al birourilor de
informaţii, sau al punctelor de informare din cadrul universităţilor, foştii beneficiari ai
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stagiilor de mobilităţi, viitorii beneficiari ai acestor servicii, cadre didactice din cadrul
universităţilor de destinaţie, personal al companiilor vizate pentru efectuarea stagiilor
de mobilităţi pentru practică, investitori, potenţiali sponsori, asociaţia studenţilor,
asociaţia absolvenţilor, personal specializat în PR şi/sau relaţii externe.
5. Care sunt scenariile potenţiale?
Scenarii pozitive:
Bune practici implementate şi adaptate specificului fiecărei universităţi româneşti din
parteneriat, îmbunătăţirea imaginii universităţii, atragerea unui număr mai mare de
studenţi, existenţa unui plan de comunicare pentru desfăşurarea eficientă a acestui tip
de servicii, stabilirea unor indicatori de performanţă pentru evaluarea eficienţei
serviciilor, îmbunătăţirea relaţiilor studenţi-cadre didactice, integrare mai facilă în
mediul universitar şi în micro-mediul companiilor, studenţii sunt stimulaţi să participe
la stagiile de mobilităţi externe, utilizarea de tehnologii moderne şi performante, o
bună informare privind condiţiile de derulare a stagiilor de mobilităţi, creşterea
gradului de satisfacţie al studenţilor, creşterea numărului de beneficiari, creşterea
numărului de universităţi implicate, consolidarea relaţiilor de colaborare cu
universităţile şi cu companiile din străinătate, acumularea de experienţe noi, plăcute şi
educative, creşterea volumului cunoştinţelor şi dobândirea de abilităţi şi competenţe
noi.
Scenarii negative:
Neinformarea potenţialilor beneficiari despre anumite aspecte, care par
nesemnificative (sau neglijarea acestora), dar care în realitate sunt foarte importante
pentru derularea stagiului de mobilităţi internaţionale în condiţii optime (ca de
exemplu vremea, condiţiile climaterice, condiţiile de cazare, hrana, obiceiuri, cultură,
etc.), beneficiarii de mobilităţi consideră că nu au fost suficient informaţi, au probleme
de adaptare, sunt nemulţumiţi, etc., lipsa de experienţă a resurselor umane implicate,
studenţii nu se integrează, nu beneficiază de resurse suficiente pentru finalizarea
stagiului, experienţa dobândită este considerată neadecvată sau nesatisfăcătoare.

Data,

Întocmit,

26 Martie, 2012

Mihai Sebea
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