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Competenţele transversale şi rolul lor în reinginerizarea calificărilor
universitare pentru programele de licenţă şi master

RAPORT DE ACTIVITATE
SEMINARUL 2
Metode şi tehnici de dezvoltare a competenţelor transversale şi antreprenoriale
a studenţilor
SUBACTIVITĂŢI VIZATE:
A4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu precădere a
celor angajaţi în procesele de asistenţă personalizată pentru studenţi
A4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor transversale
PERIOADA:
15 Noiembrie 2012, 10.30-14.30
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ, Bucureşti, Blv. Expoziţiei, Nr. 1B, Sector 1
PARTICIPANŢI:
1. ZIRRA DANIELA LENUŢA – membru echipă
2. IVĂNESCU IULIU MARIN – membru echipă
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3. SEBEA MIHAI – membru echipă
4. MUNTEANU ANDREEA-CLARA – membru echipă
5. CRUCERU ANCA – membru echipă
6. COSTACHE SORINA FELICIA – membru echipă
7. TĂBUŞCĂ SILVIA – membru echipă
8. STERIAN GABRIELA – cadru didactic
9. CHICHERNEA VIRGIL – cadru didactic
10. PAPUC MIHAI – cadru didactic
11. SOCA DIANA – cadru didactic
12. ŢÎRDĂ CARMEN DELIA – cadru didactic
13. STĂNESCU CRISTINA – cadru didactic
14. ROTARU MARIANA CRISTIANA – cadru didactic
15. COANCĂ MARIANA – cadru didactic
16. ISTRATE ANA-MIHAELA – cadru didactic
17. OSICEANU SANDA – cadru didactic
18. PANDELICĂ IONUŢ – cadru didactic
19. BUDACEA ANFREIA – cadru didactic
20. VILAG RUXANDRA DANA – cadru didactic
21. CARAIANI GHEORGHE – cadru didactic
22. IVĂNESCU MONA – cadru didactic
23. NEDELESCU MIHAI – cadru didactic
24. BUTISEACĂ ALEXANDRU – cadru didactic
25. PREDA OANA – cadru didactic
26. GRUIESCU MIHAELA – cadru didactic
27. HORHOTĂ LUMINIŢA – cadru didactic
28. ENĂCEANU ALEXANDRU – cadru didactic
29. VOICU VASILICA – cadru didactic
30. PONORAN ILEANA – cadru didactic
31. ILIE ALEXANDRU – cadru didactic
Ţinând seama de bunele practici asimilate de la partenerii naţionali şi transnaţionali în
cadrul activităţilor 3.2 Organizarea de seminarii de formare destinate operatorilor universitari,
şi în special a celor din domeniul dezvoltării şi monitorizării cursurilor, 3.4 Reinginerizarea
competenţelor tehnice şi a competenţelor transversale, 3.5 Aplicarea Cadrului Naţional al
Calificărilor şi prezentarea calificărilor actualizate, 4.2 Organizarea seminariilor de formare
destinate operatorilor universitari, cu precădere a celor angajaţi în procesele de asistenţă
personalizată pentru studenţi şi Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor
transversale, a fost organizat prezentul Seminar la sediul Universităţii Româno-Americane din
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Bucureşti, în Sala Senatului, în data de 15 Noiembrie 2012, între orele 10.30 şi 14.30.
Seminarul s-a adresat cadrelor didactice universitare, cu scopul creşterii gradului de implicare
a acestora în activităţile de reinginerizare a competenţelor tehnice şi transversale (cu accent pe
competenţele antreprenoriale şi manageriale, în conformitate cu evoluţiile recente din cadrul
pieţei muncii), asistenţă personalizată pentru studenţi (îndeosebi a celor care vizează
consilierea şi orientarea în carieră), etc.
Scopul organizării Seminarului a fost culegerea de informaţii utile pentru identificarea
direcţiilor de acţiune pentru dezvoltarea competenţelor transversale a viitorilor absolvenţi din
cadrul programelor de studii licenţă şi master, ţinând seama de experienţa acumulată şi de
rezultatele obţinute în activităţile precedente din cadrul proiectului. În cadrul Seminarului
denumit Metode şi tehnici de dezvoltare a competenţelor transversale şi antreprenoriale a
studenţilor s-au discutat următoarele probleme:
1. Prezentarea obiectivelor seminarului.
2. Competenţele transversale şi rolul lor privind creşterea şanselor de integrare
rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii (Ghidul ACPART).
3. Stabilirea structurii cursurilor de dezvoltare a competenţelor transversale şi
antreprenoriale a viitorilor absolvenţi.
4. Propuneri privind criteriile de evaluare pe module de curs.
5. Metodologia pentru selecţia studenţilor care vor participa la cursurile de cultură
antreprenorială şi dezvoltarea competenţelor manageriale.
6. Structura protocolului de cooperare şi colaborare cu universităţile sprijinite.
În urma discuţiilor interactive desfăşurate pe parcursul seminarului, a fost elaborată o
propunere privind structura modulelor de curs şi a criteriilor de evaluare a
participanţilor, după cum urmează:
MODULUL 1 COMUNICARE ÎN AFACERI
Criterii de evaluare a cursanţilor:
a. Gradul de participare / implicare în activităţile de grup;
b. Realizarea unei prezentări adecvate, conform metodologiei de la curs;
c. Înţelegerea corectă a utilizării mecanismelor de comunicare (pe bază de chestionare şi
exerciţii de grup);
d. Capacitatea de realiza un CV şi o scrisoare de intenţie.
MODULUL 2
INIŢIEREA UNEI AFACERI
Criterii de evaluare a cursanţilor:
a. Capacitatea de a defini principiile de bază în cadrul unor discuţii de grup cu colegii;
b. Capacitatea de a demonstra principiile de bază în colaborarea cu restul participanţilor;
c. Capacitatea de auto-evaluare privind aptitudinile personale pentru a putea fi un bun
antreprenor.
MODULUL 3
FINANŢAREA AFACERILOR
Criterii de evaluare a cursanţilor:
a. Definirea managementului financiar şi al riscului;
b. Prezentarea situaţiilor de impas generate de deficienţele în managementul financiar;
c. Cunoaşterea principalilor indicatorilor financiari necesari pentru administrarea
eficientă a afacerii.
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MODULUL 4
TEHNICI MODERNE DE MARKETING ŞI VÂNZĂRI
Criterii de evaluare a cursanţilor:
a. Capacitatea de asimilare şi folosire a noţiunilor prezentate;
b. Cunoaşterea noţiunilor specifice de marketing şi vânzări şi capacitatea de utilizare
corectă a acestora în cadrul unei organizaţii;
c. Cunoaşterea noţiunilor de negociere şi vânzare a produselor şi serviciilor specifice
organizaţiei;
d. Cunoaşterea noţiunilor şi a elementelor specifice comerţului internaţional şi online.
MODULUL 5
PLANUL DE AFACERI
Criterii de evaluare a cursanţilor:
a. Capacitatea de asimilare şi folosire a noţiunilor prezentate;
b. Cunoaşterea şi înţelegerea corectă a paşilor elaborării unui plan de afaceri;
c. Realizarea unui plan de afaceri adecvat, conform metodologiei de la curs.
Un alt aspect important abordat în cadrul seminarului a fost stabilirea principalelor
coordonate ale metodologiei de selecţie a viitorilor participanţi la cursuri. În acest sens, s-a
ţinut seama de prevederile cererii de finanţare, necesitatea implementării unor măsuri
specifice pentru respectarea criteriilor de selecţie, persoanele responsabile, termenele care se
vor respecta, etc. În vederea asigurării unor şanse egale tuturor studenţilor, s-a propus ca
selecţia acestora să se realizeze pe baza următoarelor criterii obiective şi nediscriminatorii:
a. Media anului de studiu anterior înscrierii;
b. CV Europass;
c. Scrisoare de intenţie;
d. Respectarea condiţiilor proiectului;
e. Încadrarea în termen.
În vederea implicării studenţilor universităţilor sprijinite în activităţile care vizează
dezvoltarea competenţelor transversale a viitorilor absolvenţi, a fost elaborată o propunere
de protocol de cooperare şi colaborare în cadrul proiectului.
Toate realizările din cadrul seminarului, respectiv structura cursurilor, criteriile de
evaluare, metodologia de selecţie a cursanţilor şi schiţa protocolului de cooperare şi
colaborare vor fi supuse dezbaterii în viitoarele şedinţe de lucru din cadrul proiectului, în
vederea stabilirii formei finale a acestora.

Data,
20 Noiembrie, 2012

Întocmit,
Daniela Zirra
Iuliu Marin Ivănescu
Mihai Sebea
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