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Nr.
crt.
1.

Obiective

Direcţii de acţiune

Activităţi

Dezvoltarea
parteneriatului
dintre
Universitatea
din Craiova şi
mediul
economic

Prezentarea
oportunităţilor
oferite studenţilor şi cadrelor
didactice de către reprezentanţii
mediului economic

Parler français en Roumanie. Quels débouchés professionnels?
Conférences – Ateliers – Stands entreprises
9 aprilie 2013
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

Organizatori:
- Lectoratul de Limba Franceză
- Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural
- Departamentul de Relaţii Internaţionale
- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională
FORUMUL ECONOMIC REGIONAL OLTENIA
Ediţia a II-a
10-11 aprilie 2013
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

Organizatori: Fundaţia Constantin Popeci cu sprijinul Primăriei
Municipiului Craiova, Consiliului Judeţean Dolj şi Universităţii din
Craiova (DR-MESC, CCOP, DRI, DRPIA)
BUSINESS DAYS OLTENIA
3-4 iulie 2013
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

Organizatori:
- Business Days
- Universitatea din Craiova (DR-MESC, CCOP)
Seminar „Cariere de succes”
28 noiembrie 2013
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

Organizatori:
- Departamentul de Chimie–Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
- Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural
- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională.

Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul
universitar şi mediul socio - economic” – Editia aII-a
12-14 decembrie 2013
Masa rotundă „Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul universitar şi mediul
economic"
Organizatori:
- Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural
- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională
Participanţi:
- Specialişti din mediul socio-economic:
- Agenţia pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia;
- Pirelli Tyres România;
- CEZ Distribuție;
- Ford România;
- S.C. Reloc S.A. Craiova;
- Ruris Impex;
- RECON SA;
- SC Primaserv;
- SC Popeci Utilaj Greu SA;
- SC Sitco Service SRL;
- Camera de Comerţ şi Industrie Dolj;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj;
- CNDIPT – S-V Oltenia;
- CJRAE Dolj.
- Reprezentanţi ai universităţilor din ţară (Departamente de Relaţii cu
mediul economic, Centre de Consiliere) studenţi, cadre didactice.
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Asigurarea interfeţei dintre
Universitatea din Craiova şi
mediul
economic
prin
promovarea unor programe de
cercetare care să răspundă
cerinţelor
pieţei
pentru
retehnologizare, restructurare
şi modernizare

.

Constituirea polilor de competitivitate-la nivelul Regiunii Sud-Vest
Oltenia
- AUTOMOTIVE SUD-VEST OLTENIA,
- INOVTRANS,
- Turism Oltenia – Inovare şi Tradiţii în Turism -TurOlt InoTT
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php

Contractarea proiectelor din cadrul pachetului integrat al Polului de
Competitivitate „Automotive Sud-Vest Oltenia”
POS CCE AXA Prioritară 1. „Un sistem de producţie inovativ şi
ecoeficient” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltare durabilă
a antreprenoriatului” Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de
sprijin a afacerilor de interes naţional şi internaţional - POLI DE
COMPETITIVITATE”
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul economic - la nivelul
polilor de competitivitate
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

Identificarea cererilor agenţilor
economici pentru formarea
personalului din regiunea
Sud-Vest Oltenia
Dezvoltarea colaborărilor cu
reprezentanţi ai mediului
socio-economic şi cultural

Organizarea unor module de formare adresate personalului
agenţilor economici
- Ford România S.A. : Module de formare derulate sub coordonarea
DR-MESC, DPMI şi DLMA.
Organizarea unor întâlniri de lucru în vederea semnării unor noi
parteneriate sau dezvoltării/monitorizării colaborărilor existente.
 la nivelul UCV
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

-

-

11 martie 2013
- Cummins Generator Technologies SA România
20 martie 2013
- Primăria Municipiului Craiova;
- S.C. RETRASIB S.A.;
- CEZ Distribuţie;
- Cummins Generator Technologies;
- Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de
Echipamente şi Instalaţii de Automatizare - SC IPA SA;
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj;
- Camera Notarilor Publici Craiova;
- BRD Group Craiova;
- Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova;
- Şcoala Specială „Sf. Mina”
2 aprilie 2013
- S.C. RELOC S.A.
12 aprilie 2013
- FORD România S.A. (Stabilirea etapelor Programului de Donaţii /
Sponsorizări pentru facultăţile tehnice)

 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a

2.

Sprijinirea
dezvoltării
personale a
studenţilor
în
perspectiva
inserţiei pe
piaţa muncii

Implicarea agenţilor economici
în dezvoltarea procesului de
formare (licenţă / master) în
domeniile de vârf oferite de
universitate

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Participarea specialiştilor în comisiile de licenţă şi disertaţie,
prezentarea unor module de curs, organizarea unor seminarii şi
ateliere de lucru, conferinţe tematice etc.
 la nivelul UCV
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

-

-

2/5

mai – iulie 2013
- întâlniri între reprezentanţii UCv şi reprezentanţii Pirelli Tyres
România în vederea adoptării celor mai bune soluţii pentru
promovarea şi derularea unor programe de master la Facultatea de
Inginerie Electrică şi la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi
Electronică.
mai – iunie 2013
- conferinţe susţinute de specialişti din cadrul companiilor Pirelli Tyres
România şi Cummins Generator Technologies SA România.
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12 septembrie 2013
- Întâlnire de lucru Groupe Renault România – universităţi partenere
din România :
- Semnarea Contractului de parteneriat pentru anul universitar
2013-2014
‐ Validarea structurii masterelor din universităţile partenere care
au ca direcţie de aprofundare „Ingineria Proiectelor pentru
Automobile – IPA 2014”;
‐ Lansarea Programului de stagii Drive Your Future 2014;
‐ Organizarea vizitelor la sediile companiei din Mioveni şi Titu
pentru studenţi şi profesori
‐ 15 octombrie 2013
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii FORD România S.A
- 22 octombrie 2013
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Kautex Textron Craiova
- „Cariere de succes” - Întâlniri periodice cu angajatorii din regiunea
Sud-Vest Oltenia în cadrul cărora sunt prezentate performanţele
absolvenţilor Universităţii din Craiova
- Prezentarea programelor de stagii si a condiţiilor de acordare a burselor
(Pirelli Tyres România, Groupe Renault România, Kautex Textron
Craiova etc.)
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a

.

.

Dezvoltarea parteneriatului cu
mediul
economic
pentru
adaptarea ofertei educaţionale
din universitate la specificul
pieţei muncii

reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
 la nivelul UCV
Participarea la activităţi din cadrul unor proiecte care au ca temă
angajabilitatea tinerilor şi facilitarea accesului studenţilor pe piaţa muncii,
în colaborare cu asociaţiile de studenţi si CCOP.
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

- 11 noiembrie 2013
- Conferinţa regională

„Responsabilitate pentru viitorul tinerilor
absolvenţi de studii superioare”
- 14 noiembrie 2013
- Prima Conferinţă a Consiliului Educaţie - Mediul de afaceri
- 6-8 decembrie 2013
- „Universităţi mai aproape de viitor” - Focus grupuri privind
anticiparea nevoilor viitoare de pregătire a studenţilor pentru a
răspunde cerinţelor pieţei muncii
- Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor economici in vederea
stabilirii grupurilor de specialişti care vor participa la adaptarea
ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii (FORD România S.A,
Pirelli Tyres România, Groupe Renault România, Kautex Textron
Craiova, Popeci Utilaj Greu etc.)
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor, a reprezentanţilor în

Consiliul DR-MESC şi DMC.
Dezvoltarea unor programe de  la nivelul UCV
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
internship / stagii de practică,
în colaborare cu agenţi
- 27 iunie 2013
economici
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii S.C. RELOC S.A. (prezentarea

programului de stagii pentru studenţii de la facultăţile cu profil
tehnic)
‐ 15 octombrie 2013
- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii FORD România S.A. (pregătirea
programului de internship pentru studenţii de la FEAA)
- 7 noiembrie 2013
- Prezentarea Proiectului ‘’Kautex Intership Program’’ – adresat
studenţilor de la facultăţile de profil tehnic
- pregătirea programului de stagii 2013-2014 (Pirelli Tyres România,
Groupe Renault România, Cummins Generator Technologies SA
România, Popeci Utilaj Greu etc)

 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
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Cunoaşterea mediului de lucru Organizarea unor vizite de studiu - în funcţie de domeniul fiecărei
specific agenţilor economici
facultăţi
(companii multinaţionale,
 la nivelul UCV
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
IMM-uri etc.)
.

.

Optimizarea
practică

activităţii

-

30 octombrie 2013

-

6 noiembrie 2013
- Vizită de studiu la S.C. Dacia S.A. Mioveni

- Vizită de studiu la Centrul Tehnic Titu

 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Elaborarea unui set de chestionare adresate studenţilor şi
de angajatorilor – în cadrul proiectului „Ressources partagées pour
l’insertion professionnelle des diplômés en Europe Centrale et
Orientale” RePartI-ECO (AUF- BECO )
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php

Aplicarea chestionarelor, la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea
decanilor şi a reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC. Utilizarea
parteneriatului cu mediul de afaceri pentru obţinerea feedback-ului necesar
corelării programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/sondaje.php

Promovarea ofertelor de locuri de
muncă / stagii de practica /
programe de internship

3.

Consolidarea
Participare
la
rolului
strategiei
de
universităţii
regională / locală
în viaţa
socio-economică
a regiunii

elaborarea
dezvoltare

Centralizarea chestionarelor şi analizarea răspunsurilor în vederea
adoptării unor soluţii care să răspundă cerinţelor pieţei muncii, sub
coordonarea CCOP.
 la nivelul UCV
-http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/locuri_munca.php
-http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
- Ateliere de lucru, coordonate de ADR S-V Oltenia, în vederea
realizării strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova,
pentru perioada 2014-2020;
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
7 noiembrie 2013
- Atelier de lucru sectorial - Cultură şi educaţie
- 18 decembrie 2013
- Conferinţa “Craiova 2020”
8 octombrie 2013; 23 octombrie 2013, 13 noiembrie 2013; 17 decembrie 2013

-

- Întâlniri de lucru pentru stabilirea strategiei de implementare a
POS CCE în perioada 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia.
- Participare la elaborarea :
- Planului Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM),
- Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM),
- Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI),
- Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI)
Identificarea unor colaborări la - Întâlniri de lucru în cadrul Consorţiului Regional Sud-Vest Oltenia (ADR
S-V Oltenia, Asociaţia Patronatelor, Agenţi economici, Camera de
nivel local şi regional
Comerţ şi Industrie, AJOFM, Inspectoratele şcolare Dolj, Gorj, Olt,
Vâlcea, Mehedinţi etc.)
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

-

15 noiembrie 2013
Actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) în
regiunea Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2014-2020, în vederea unei
mai bune corelări a ofertei de formare profesională cu cererea de
abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii

- Întâlniri de lucru în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a

Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS Dolj).
- Organizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanţii
inspectoratelor şcolare din regiune în vederea dezvoltării relaţiilor
de colaborare dintre mediul socio-economic, universitate şi liceele
din domeniul profesional şi tehnic.
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
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20 aprilie 2013
- INOVAFEST - Ediţia a V-a
- 2 octombrie 2013
- Întâlnire de lucru - Identificarea axelor prioritare ale strategiei de
dezvoltare a relaţiilor de colaborare dintre mediul socio-economic,
universitate şi liceele din domeniul profesional şi tehnic
Participanţi:
- Pirelli Tyres România
- Ford România S.A
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi
- Consorţiul Regional Sud-Vest Oltenia

- Promovarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi regionale
.

pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii
- Dezvoltarea unor colaborări cu agenţii economici şi autorităţile
locale/ regionale în cadrul Polilor de competitivitate / Clusterelor
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php

- februarie - aprilie 2013
- Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul economic din domeniul
construcţiei de autoturisme

- 1 noiembrie 2013

- Întâlnire de lucru dedicată secţiunii Clustere
- Camera de Comerţ şi Industrie Villefranche-Beaujolais Franţa,
Regiunea Rhone-Alpes

- Consiliul Judeţean Dolj
- ADR SV Oltenia
- Camera de Comerţ şi Industrie Dolj
- Agenţi economici

Raport DR-MESC 2013

5/5

