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Activitatea vizată: 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor transversale
Perioada de implementare conform planificării: Ianuarie-Iulie 2013

CURSURI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR
TRANSVERSALE ALE ABSOLVENŢILOR (LICENŢĂ ŞI MASTER)

Pentru elaborarea structurii finale a cursurilor de dezvoltare a competenţelor transversale pe
care trebuie să le dobândească absolvenţii de studii superioare în vederea facilitării inserţiei pe
piaţa muncii şi a creşterii gradului de adaptabilitate a acestora, s-a pornit de la rezultatele
obţinute pe parcursul implementării activităţilor proiectului în etapele precedente, respectiv:
1. Rezultatele Analizei studenţilor (realizată pe un eşantion de 250 de studenţi din cadrul
Universităţii Româno-Americane, în prima fază a proiectului).
2. Rezultatele Analizei companiilor (realizată pe un eşantion de 50 de companii din
cadrul regiunii Bucureşti-Ilfov, în prima fază a proiectului).
3. Structura Competenţelor Transversale, propuse pentru dezvoltare, elaborată pe
parcursul lunii octombrie 2012.
4. Structura Cursului pentru Dezvoltarea Competenţelor Transversale şi Antreprenoriale
- Module de Curs Propuse, elaborată pe parcursul lunii Septembrie 2012.
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Sintetizat, fundamentarea formei finale a structurii cursurilor destinate absolvenţilor, are la
bază următoarele elemente:
1. Din Analiza studenţilor a rezultat faptul că aceştia consideră că trebuie să îşi dezvolte
abilităţile de negociere, calităţile de lider, capacitatea de managementul eficient al
timpului în vederea organizării activităţii în programul de timp normat, abilitatea de a
utiliza cunoştinţele dobândite, capacitatea de management al conflictelor şi abilităţile
analitice şi de soluţionare a problemelor.
2. Din punctul de vedere al companiilor, angajaţii trebuie să fie capabili să lucreze în
echipă, să comunice eficient, să fie orientaţi către client, să îşi asume răspunderea, să
respecte cerinţele de calitate, să fie adaptabili, să aibă capacitate de negociere, să
utilizeze noile tehnologii (TIC), să fie inovativi şi să cunoască cel puţin o limbă
străină.
3. Din Structura Competenţelor Transversale, propuse pentru dezvoltare, elaborată pe
parcursul lunii octombrie 2012, rezultă că există un set de competenţe esenţiale pentru
ca viitorul angajat, absolvent de studii superioare, să fie competitiv pe piaţa muncii, să
se adapteze schimbărilor şi să fie deschis pentru activităţile de formare continuă. În
acest sens, competenţele viitorului, prezentate succint, sunt munca în echipă, abilităţi
de alocare eficientă a timpului de lucru, competențe de coordonator, abilităţi de
comunicare şi networking, competențe TIC, abilităţi de negociere, capacitatea de
rezolvare a problemelor și luare a deciziilor, învățarea pe tot parcursul vieţii,
creativitate, leadership, disponibilitate de a împărtăşi şi altora din cunoştinţele /
abilităţile dobândite (coaching), capacitatea de mangement al carierei şi al
competenţelor, etc.
4. Iniţial, Structura Cursului pentru Dezvoltarea Competenţelor Transversale şi
Antreprenoriale, elaborată pe parcursul lunii Septembrie 2012, propunea 5 module de
curs, care vizau Comunicarea în afaceri, Iniţierea unei afaceri, Finanţarea afacerilor,
Tehnicile moderne de marketing şi vânzări şi Planul de afaceri, organizate sub forma
unui singur curs complex.
Observăm că abilităţile şi competenţele menţionate sunt elemente specifice unui mediu în care
antreprenoriatul şi inovarea au o importanţă în creştere, în care antreprenorii, ce pot fi şi
angajaţi, îşi asumă responsabilităţi, gestionează resurse, îşi asumă riscuri, iniţiază şi derulează
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acţiuni şi realizează mereu combinaţii noi ale lucrurilor existente, iar abilităţile manageriale
vin să completeze personalitatea complexă a unui angajat competitiv pe piaţa actuală a
muncii, capabil să răspundă evoluţiei dinamice a cererii de abilităţi şi competenţe în economia
globalizată.
În vederea elaborării formei finale a structurii cursurilor destinate absolvenţilor, care se vor
derula în cadrul activităţii 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor
transversale, trebuie să se ţină seama că acestea au ca scop promovarea culturii
antreprenoriale şi dezvoltarea abilităţilor manageriale a viitorilor actori din cadrul pieţei
muncii. În aceeaşi măsură, în vederea realizării indicatorilor de rezultat ai proiectului, este
necesar să se deruleze 4 cursuri distincte la nivelul Universităţii Româno-Americane, fiecare
cu o durată de 32 de ore, din care 16 ore pentru pregătirea teoretică şi 16 ore pentru pregătirea
practică, la care să participe un număr cât mai ridicat de viitori absolvenţi.
Ţinând seama de toate elementele menţionate şi luând în considerare rezultatele şedinţelor de
lucru care s-au desfăşurat la sediul liderului de parteneriat din cadrul proiectului, respectiv
Universitatea Danubius din Galaţi, la care au participat şi membri ai echipei de proiect din
cadrul Universităţii Româno-Americane în perioada 29-31 Ianuarie 2013, denumirea finală a
celor 4 cursuri este următoarea:
1. Comunicare şi leadership.
2. Lucru în echipă şi dezvoltare personală.
3. Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri în contextul economiei globale.
4. Tehnici moderne de marketing şi vânzări în mediul virtual.
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