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OVDIP

Orientarea programelor de 

studii pe realitatea economică 

regională, validarea acestora de 

către actorii economici şi 

dinamizarea relaţiei în tripleta 

universitate-student-companii, 

pentru un învăţământ superior 
performant 



Paradoxul educaţiei este că mişcările
mecanice corespunzătoare sunt prezente,
doar că sensul a fost în parte pierdut.

Acad. Solomon Marcus



STUDENȚI

CORP DIDACTIC

COMPANII

ELEVI

?



CONTRIBUȚIILE PROPUSE PRIN 

PROIECT

• Crearea unei reţele de parteneriate cu

actorii economici interesaţi (A1)

• Revizuirea a șase programe de studiu

prin discuții directe cu companiile (A2)



CONTRIBUȚIILE PROPUSE PRIN 

PROIECT

• Conectarea mai bună a educației cu

cercetarea, inovarea (A3, A4) – ofertă de

module scurte și evenimente cariere de

succes

• Activități dedicate promovării ofertei

UPT în rândul elevilor (A4)



ELEMENTE MONITORIZATE 
• Chestionar cu două componente (A, B)

• Componenta A – interesul și deschiderea

pentru cooperare cu UPT

• Componenta B – inventar al cerințelor

de competențe și cunoștințe (RNCIS)

• 34 de companii chestionate – nivel de

management și HR

• -

A1 – Rețeaua de parteneriate



ELEMENTE MONITORIZATE

• Interes pentru activitățile proiectului

– A2: 22/34

– A3: 27/34

– A4: 24/34

• Informare despre activitățile proiectului

– A2: 33/34

– A3: 34/34

– A4: 33/34



ELEMENTE MONTORIZATE

• Intenții de implicare directă

– A2: 21/34

– A3: 23/34

– A4: 23/34

• Oferire de feedback

– A2: 28/34

– A3: 32/34

– A4: 30/34
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ASPECTE -



ASPECTE -

• Comunicarea instituțională (99p)

• Disponibilitatea studenților (87p)

• Cunoaștere și respectare reciprocă (81p)



ASPECTE +

• Costuri ale companiei (logistică,

transport, resurse umane) (41p)

• Flexibilitate și adaptabilitate în

stabilirea programului de lucru (40p)

• Comunicarea directă cu studenții (24p)



DISPONIBILITAE COLABORĂRI 

CONCRETE

• Pregătirea studenților

• Dezvoltarea și livrarea de cursuri si

programe

• Schimb de expertiză



Comunicarea – stipulată în cadrul unei 
proceduri de lucru a UPT și adoptată și la 
nivel de facultăți.

Realizarea unei întâlniri anuale (bianuale) între 
rectorul /prorectorii UPT, Comitet Director cu GM + 
HRM ai companiilor, cu prezentarea planurilor, 
respectiv a realizărilor UPT



Informarea succintă pe site-ul UPT despre 

toate acțiunile, cu rol de marketing al UPT în 

media electronică și nu numai;

Efectuarea unei analize SWOT + PESTEL la 
nivel de conducere a UPT + Comitet Director 

pentru determinarea factorilor care 

condiționează funcționarea actuală a UPT



Desemnarea de cadre didactice responsabile 

de relația cu punctele de contact din companii, 

pe domenii de activitate corespunzătoare 
facultăților

Întâlniri periodice între aceste cadre didactice și 
reprezentanții numiți de companii, cu redactarea 

unui raport de discuții, planuri comune de 
acțiune, follow-up-uri; Cu ce cadență?



Completarea electronică, cu o cadență de 6 luni sau 1 an a unui 

chestionar tip B, cu mediatizarea prealabilă în mass-media 

(Teleuniversitatea, FB, Linkedin). Nu există cunoștințe suficiente 

de marketing care să atragă repondentul. Desemnarea unor 

persoane cu timp dedicat acestei activități



Componente definitorii ale brand-ului de inginer UPT 
pentru diverse domenii. “Cultura” brand-ului de 
inginer UPT.



1. Parteneriat pentru revizuirea periodică a direcțiilor 
strategice de dezvoltare ale UPT

2. Parteneriat pentru modalități inovative de învățare   
(module scurte, vizite de studiu, internship,  cursuri de 
vară etc.)

3. Parteneriat pentru organizarea de internship
4. Parteneriat pentru revizuirea periodică a programelor 

de studii
5. Parteneriat pentru investigarea periodică a cererii 

angajatorilor și a pieței forței de muncă
6. Parteneriat pentru cercetarea aplicativă

Tipuri de parteneriate



Studii și analize în vederea definirii 

programelor de studii pentru o mai 

bună corelare cu necesităţile pieţei 

muncii și ale societăţii bazate pe 

cunoaştere 

A2



Procesul de analiză și validare a programelor de studii
septembrie 2014- aprilie 2015

6 programe de studii aferente a 6 domenii: 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii 
– Electronică Aplicată

Inginerie electrica
– Inginerie Electrică

Mecatronică şi robotică
– Sisteme Robotice cu Inteligenţă Artificiala

Calculatoare şi tehnologia informaţiei
– Master of Software Engineering

Ingineria sistemelor
– Automotive Embeded Software

Autovehicule rutiere
– Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule



Întâlniri de 
intercunoaștere în UPT 

2 întâlniri de câte 2 ore / 
program de studiu – 68 

participanți

Vizite în companii (4-6 ore) –
9 vizite, 145 participanți



5 workshop-uri de câte 8 ore – peste 125 participanți
Tematici:

WS1 - Profilul absolventului programului de studiu sub 
aspectul competențelor și abilităților, atât din perspectiva 
companiilor cât și a UPT

WS2, WS3 - Analiza syllabus-urilor din programele de 
studii actuale din perspectiva profilului absolventului 
definit la workshop-ul 1

WS3 - Cercetarea în programele masterale

WS4 - Competențe transversale - management de proiect 
și soft skills

WS5 - Aspecte organizațional-motivaționale



Optional

Fundamente

Impact puternic

Impact redus

Consideram ca aceste materii de studiu
pun fundamentele unui inginer
electronist, indiferent de compania in 
care va activa dupa absolvire. 

RECOMANDAM MENTINEREA PONDERII 
ACESTUI CUADRANT IN PROGRAMUL DE 
STUDII SI ACTUALIZAREA CONTINUTULUI 
CURSURILOR

Consideram ca aceste materii au un
impact redus in viitoarea cariera a unui
inginer electronist.

RECOMANDAM REDUCEREA PONDERII 
ACESTUI CUADRANT IN PROGRAMUL DE 
STUDII SI ACTUALIZAREA CONTINUTULUI 
CURSURILOR PENTRU CRESTEREA 
IMPACTULUI

Consideram ca aceste materii au un 
impact redus dar benefic in viitoarea
cariera a unui inginer electronist.

RECOMANDAM REDUCEREA PONDERII 
ACESTUI CUADRANT IN PROGRAMUL DE 
STUDII SI ACTUALIZAREA CONTINUTULUI 
CURSURILOR SPRE FUNDAMENTE SAU 
CRESTEREA IMPACTULUI

Consideram ca aceste materii au un 
impact puternic in viitoarea cariera a 
unui inginer electronist.

RECOMANDAM CRESTEREA PONDERII 
ACESTUI CUADRANT IN PROGRAMUL DE 
STUDII SI ACTUALIZAREA CONTINUTULUI 
CURSURILOR



Optional

Fundamente

Impact puternic

Impact redus

Consideram ca aceste materii de studiu pun 
fundamentele unui inginer electronist, indiferent de 
compania in care va activa dupa absolvire. 

RECOMANDAM MENTINEREA PONDERII ACESTUI 
CUADRANT IN PROGRAMUL DE STUDII SI ACTUALIZAREA 
CONTINUTULUI CURSURILOR



Optional

Fundamente

Impact puternic

Impact redus

Consideram ca aceste materii au un impact redus in 
viitoarea cariera a unui inginer electronist.

RECOMANDAM REDUCEREA PONDERII ACESTUI 
CUADRANT IN PROGRAMUL DE STUDII SI ACTUALIZAREA 
CONTINUTULUI CURSURILOR PENTRU CRESTEREA 
IMPACTULUI



Optional

Fundamente

Impact puternic

Impact redus

Consideram ca aceste materii au un impact redus dar 
benefic in viitoarea cariera a unui inginer electronist.

RECOMANDAM REDUCEREA PONDERII ACESTUI 
CUADRANT IN PROGRAMUL DE STUDII SI ACTUALIZAREA 
CONTINUTULUI CURSURILOR SPRE FUNDAMENTE SAU 
CRESTEREA IMPACTULUI



Optional

Fundamente

Impact puternic

Impact redus

Dezvoltare personala

Comunicare Lucru in echipa
Invatare

Consideram ca aceste materii au un impact puternic in 
viitoarea cariera a unui inginer electronist.

RECOMANDAM CRESTEREA PONDERII ACESTUI 
CUADRANT IN PROGRAMUL DE STUDII SI ACTUALIZAREA 
CONTINUTULUI CURSURILOR



PROPUNERI PENTRU GENERALIZAREA 
ŞI CONTINUAREA ÎN VIITOR A 

PROCESULUI DE ANALIZĂ ȘI VALIDARE 
A PROGRAMELOR DE STUDII



Echipa “ideală” de analiză a unui program de studiu:
• structură, componență, organizare,
• mod de interacționare, 
• proceduri de lucru

Board-urile tradiționale vs. abordarea experimentată în
OVDIP (paritate UPT- companii min. 3+3 experţi).



Calendar anual pentru:
• informare companii asupra ultimelor cerinţe MEN şi ARACIS şi a 

reglementărilor interne UPT

Calendar anual pentru informarea din partea companiilor legată de:
 pachetele de competenţe
 evoluțiile tipurilor de activități aplicabile
 necesarul de ingineri/domeniu



Discuții directe ale reprezentanților companiilor cu studenții
în cadrul activităților didactice: 
• de ce se studiază o anume disciplină 
• pentru ce se studiază o anume disciplină, 
• ce aplicabilitate practică are în companie, etc.



Susținerea periodică de cursuri de către 

partenerii economici (1 curs la o disciplină)

Restructurarea disciplinelor cu potenţial aport în 
formarea de competenţe legate de management, 
comunicare, soft skills.



Stagii de internship pentru personalul din UPT

Stagiile de practică studențească
• Procedură de selecţie
• Evaluarea calităţii activităţii desfăşurate (cine, 

cum?)



Programe suport în perioada liceului

Prezența companiilor în mediul preuniversitar (de 
exemplu prin implicarea în “Școala altfel”).



Examenul de admitere generalizat?!

Renunțarea la prezentarea 3 și la sistemul de 
evaluare distribuită?!

Obligativitatea promovării anuale a anului de 
studiu?!



Acord de neangajare a studenților până în anul IV

Angajare după sistemul dual de studiu olandez

sau german (15 ore/săptămână)

Acord în soluționarea stabilității cadrelor 

didactice (tinere) în UPT de către părțile 
interesate



Validare/confirmare temporală

1. Care este valoarea adăugată a
procesului de revizuire experimentat?

2. S-a reuşit o mai bună corelare între
cererea pieţei muncii şi oferta de
programe? În ce măsură?

3. Confirmarea din partea studenţilor şi
absolvenţilor a reuşitei acestei abordări.



Dezvoltarea, îmbunătățirea și promovarea
programelor de studii universitare care
susțin dezvoltarea culturii antreprenoriale
(sub formă de module)

A3



• 5 module livrate la 170 de studenți participanți, 
• fiecare modul având durata de 2 zile
• s-a colectat feedback de la participanți, pe baza 

acestuia conturându-se un studiu (model regional)
• analiză, concluzii și formulare recomandări - ca 

oportunități noi de învățare 



Bursa de idei
11 noiembrie 2014

Companiile au prezentat propuneri de module
Propunerile au fost analizate de către o comisie din prisma
următoarelor aspecte:

• Utilitatea modulului
• Aplicabilitatea modulului
• Creșterea angajabilității
• Complementaritatea modulului



Promovarea modulelor

• Afișe
• Site proiect
• Email
• Facultăți
• Campus Virtual
• Facebook
• Liga Studenților



Modulul 1. Eficientizare prin creativitate
Lectori: Leontin Dumitrana și Ciprian Todea, Continental 
20-21 martie 2015

30 participanți



Modulul 2. Project Management Challenge – Life. Reloaded 
Lector: Marius Foica, ATOS
24-25 aprilie 2015

13 participanți



Modulul 3. 6 pași obligatorii pentru succesul în carieră.
Începe cu dreptul!

Lector: Ciprian Angheluță, ROSENC
15-16 mai 2015

7 participanți



Modulul 4. Realizarea unui produs electronic automotive.
De la idee la produsul finit.
Lector: Petru Demian, Continental
22-23 mai 2015

17 participanți



Modulul 5. ANTEPRENORIATUL - de la START la PERFORMANȚĂ!
Lector: Vlad Stanciu, ROSENC
29-30 mai 2015

15 participanți



Feedback de la studenți

Care au fost așteptările dumneavoastră de la acest modul?

• Am vrut să descopăr ce trebuie făcut pentru a-mi propulsa cariera, am descoperit 
aceste informații, am fost plăcut surprins de cât de bine a fost realizat modulul.

• Așteptările mele au fost depășite cu mult. Nu mă așteptam la prezentări atât de 
complexe, interesante și benefice pentru viitorul unui student.



Feedback de la studenți

Cum credeți că va influența participarea la acest modul șansele 
dumneavoastră de a vă angaja?

R1: După discuțiile purtate consider ca mi-am definit mult mai bine valorile și atuurile
astfel că în momentul în care voi fi pusă față în față cu persoană de la HR sau cu cine 
voi avea interviul, voi putea da tot ce e mai bun pentru a obține job-ul fără a mă teme 
de nimic.

R2: Cu siguranță participarea la acest modul va influența în mod pozitiv șansele mele 
de a mă angaja, desigur, în viitorul îndepărtat. Am învățat cum arată un CV reușit și 
metode de a negocia la interviu. 



Feedback de la studenți
Cum apreciați desfășurarea acestui modul, comparativ cu un curs din programa
școlară?

• Apreciez desfășurarea acestui modul ca fiind mult mai interesantă decât un curs din
programa școlară, am participat în mod direct și noi și ne-a menținut trează atenția.

• Cel mai important a fost că toți eram implicați, nu s-a folosit monologul. Eu unul nu 
m-am plictisit.

• În comparație cu un curs școlar, atmosfera cursului ar trebui abordată și la cursurile din 
programa școlară. Exista o  distanță între student și profesor la școală. Aici nu a existat.

• Mult peste așteptările mele, la acest modul nu m-am plictisit o secundă, pe când la 
unele cursuri se doarme pe bănci de la atât de multă teorie.

• Nu a existat niciun moment în care să fi cuprins de plictiseală sau neatenție. A fost un 
curs în care te implicai total.



Teme pentru viitoarele module propuse de către studenți

• Economie
• Leadership
• Comunicare
• Dezvoltare personală/profesională
• Inteligență emoțională
• Lucrul sub presiune
• Pregătirea unui interviu
• Web design, programare
• cursuri de consolidare a unor limbaje de programare 

(HTML, CSS, JS, jQuery etc.)
• Coaching







































Paradoxul educaţiei este că mişcările 
mecanice corespunzătoare sunt prezente, 
doar că sensul a fost în parte pierdut.

Acad. Solomon Marcus


