UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
PRORECTORAT - CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ECONOMIC
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII CU MEDIUL
SOCIO–ECONOMIC ŞI CULTURAL (DR-MESC)
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/informatii_generale.php
aprilie 2012 - decembrie 2012
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL (DR-MESC) al
Universităţii din Craiova este constituit prin decizia rectorului şi se află sub coordonarea prorectorului
responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile cu mediul economic.
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL continuă activitatea
referitoare la relaţiile cu mediul socio-economic şi cultural desfăşurată atât în Departamentul de Formare
Continuă şi Legătură cu Mediul socio-economic şi cultural (DFC-MESC), înfiinţat conform Hotărârii
Senatului Universităţii din Craiova 291B/23.06.2008, cât şi în cadrul Centrului de Formare Complementară
(CFC) al Universităţii din Craiova, care a fost înfiinţat prin Decizia nr. 280/B din 21.11.2003.
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL (DR-MESC) are ca
principală misiune dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor de colaborare cu mediul socio-economic şi cultural
la nivelul Universităţii din Craiova, în colaborare cu facultăţile.
Obiectivul major al planificării strategice a UCv constă în creşterea contribuţiei învăţământului la tranziţia
rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi incluzivă, prin
trecerea de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru
angajatori care au nevoie de personal motivat, cât şi pentru mediul universitar care trebuie să răspundă
standardelor europene.
DR-MESC acţionează pentru dezvoltarea unor colaborări pe mai multe paliere:
-

Autorităţi publice regionale / locale şi instituţii de interes regional / local - (contribuţii la
elaborarea planurilor strategice de dezvoltare regională / locală; formularea de propuneri sau de
soluţii pentru problemele comunităţii - Planul Regional de Acţiune pentru Mediu-PRAM, Planul
Local de Acţiune pentru Mediu-PLAM, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ-PRAI,
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ-PLAI etc.) : Agenţia de Dezvoltare Regională S-V
Oltenia; Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului; AJOFM, Inspectoratele şcolare din
Regiunea Sud-Vest Oltenia etc.

-

Mediul socio-economic şi cultural - parteneri: companii multinaţionale, IMM-uri, instituţii publice
etc. (stagii de practică; module de formare la cererea agenţilor economici; cercetare ştiinţifică;
module de curs în colaborare cu specialişti recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional; comisii de
licenţă / disertaţie; burse pentru studenţi; constituirea unor poli de competitivitate; organizarea de
schimburi de experienţă, seminarii, workshop-uri etc.) : Pirelli Tyres România, Ford România;
Renault Technologie Roumanie, Dacia Automobile S.A.; SC Cummins Generators Technologies;
HELLA Electronics România; Institutul Naţional de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Tehnologii
Criogenice şi Izotopice ‐ ICSI Rm.Vâlcea; Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări
pentru Electrotehnică ‐ ICMET Craiova; Popeci Utilaj Greu; Camera de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj; IPA SA CIFATT; Parc Industrial Craiova; S.C. ELECTROPUTERE S.A. etc.

-

Parteneriate în structuri asociative la nivel regional şi local: Consorţiul Regional S-V Oltenia;
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru formare profesională - CLDPS.

1/3

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
PRORECTORAT - CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ECONOMIC
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL

Activităţi derulate în cadrul DR-MESC :
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php


Seminar «Relations Université – Entreprise. Gestion des stages et leurs valorisations dans le
projet professionnel des étudiants»

7 decembrie 2012
Organizator: DR-MESC
Formator: prof. Georges Michailesco, Universitatea Paris Sud


Întâlnire de lucru cu reprezentanţi din mediul socio-economic – Tema: Dezvoltarea
parteneriatului dintre universitate şi mediul socio - economic
27 noiembrie 2012
Organizator: DR-MESC
 Întâlnire de lucru cu reprezentanţii ISJ
4 octombrie 2012
Organizator: DR-MESC
Tema întâlnirii: Identificarea axelor prioritare ale strategiei de dezvoltare a relaţiilor de colaborare dintre
mediul socio-economic, universitate şi liceele din domeniul profesional şi tehnic.


Prezentarea proiectelor de colaborare dintre Pirelli Tyres România şi UCv pentru anul
universitar 2012-2013
26 septembrie 2012
Organizator: DR-MESC
Participanţi:
- Consiliul de administraţie al Universităţii din Craiova;
- Reprezentanţi ai companiei Pirelli.


Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului economic din Regiunea Sud-Vest Oltenia care fac
parte din Consorţiul Regional
17 iulie 2012
Tema întâlnirii: Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre mediul socio-economic, universitate şi liceele
din domeniul profesional şi tehnic.


Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul socio-economic în vederea constituirii unor
poli de excelenţă
În perioada iunie-august 2012 Universitatea din Craiova (DR-MESC) a organizat, în parteneriat cu
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-vest Oltenia, întâlniri de lucru unde au fost invitaţi
reprezentanţi din mediul socio-economic în vederea constituirii unor poli de excelenţă


Seminarul “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi mediul
socio - economic” – Ediţia I
22 iunie 2012
Organizatori: DR-MESC, CCOP
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Seminarul «Le partenariat Entreprises - Universités: la clef de l'insertion professionnelle des
diplômés francophone » în cadrul proiectului RESSOURCES PARTAGEES POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES EN EUROPE CENTRALE ET
ORIENTALE (RePartI-ECO) proiect finanţat de Agence universitaire de la Francophonie
15 iunie 2012
Organizatori: DR-MESC, DRI şi CCOP
 Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
01 iunie 2012
Organizator: DR-MESC
 Zilele porţilor deschise – IMM-urile româneşti mai aproape de inovare
22 mai 2012
Organizatori: IPA CIFAT Craiova, IPA Sucursala Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi Centrul
de Transfer Tehnologic CENTI Cluj Napoca
 Forumul economic regional
4-5 aprilie 2012
Organizatori: Instituţia Prefectului Dolj şi Fundaţia „Constantin Popeci”, în parteneriat cu Universitatea
din Craiova (DRI, DRPIA, DPMI, DR-MESC)
Activităţi derulate în colaborare cu asociaţiile de studenţi şi CCOP:
 Proiect: Voluntariat = sigur angajat! (iulie – octombrie 2012)
 Seminarul «Le partenariat Entreprises - Universités: la clef de l'insertion professionnelle des diplômés

francophone » în cadrul proiectului RePartI ECO (15 iunie 2012)
 Proiect: Un nou început: Să ne pregătim pentru slujba noastră perfectă! (1 aprilie – 1 decembrie 2012)
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