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Preambul 

Universitatea din Craiova susţine creşterea investiţiilor în capitalul uman şi combaterea 

excluziunii sociale, prin corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare durabilă, plecând 

de la analiza celor trei piloni: dezvoltare economică, dezvoltare socială şi protecţia mediului. 

Priorităţile agenţilor economici obligă la transmiterea unor cunoştinţe exploatabile prin 

conversia în produse şi servicii.  

Universitatea nu mai funcţionează doar ca o entitate dedicată cunoaşterii, ci adoptă o mare 

deschidere către mediul socio-economic, având la bază cunoaşterea profundă a nevoilor 

potenţialilor beneficiari de formare. 

Misiune 

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.  

 

Obiectiv general 

Transferul de cunoştinţe, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei pe piaţa muncii, a 

satisfacerii cererii de competenţă a mediului socio-economic şi cultural. 

 

Obiective specifice şi direcţii de acţiune 

 

A. Dezvoltarea parteneriatului dintre UCv şi mediul socio-economic şi cultural 

A1. Asigurarea interfeţei dintre Universitatea din Craiova şi mediul socio-economic prin 

promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor pieţei pentru 

retehnologizare, restructurare şi modernizare; 

A2. Crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de asistenţă tehnică, 

consultanţă etc. prin corelarea ofertei universităţii cu nevoile / aşteptările specifice mediului 

socio-economic; 

A3. Utilizarea parteneriatului cu mediul economic pentru obţinerea feedback-ului necesar 

corelării programelor educaţionale cu cerințele pieței forței de muncă; 
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A4. Stimularea interesului unor firme de profil din ţară şi implicarea acestora în dezvoltarea 

învăţământului în domeniile de vârf oferite de universitate (participare în comisiile de licenţă şi 

disertaţie, prezentarea unor module de curs, seminarii, conferinţe); 

A5. Realizarea în comun de aplicaţii la programe europene care oferă posibilitatea implicării 

studenţilor în activităţi complementare prin participarea la stagii practice în ţară şi în străinătate. 

A6. Identificarea unor colaborări cu agenţi economici şi universităţi din străinătate în vederea 

organizării unor programe de practică a studenţilor finanţate din fonduri europene, cum ar fi 

componenta ERASMUS - plasament.  

A7. Promovarea unor proiecte de colaborare cu agenţi economici şi universităţi din ţară şi din 

străinătate care să se încadreze în axele prioritare ale Agence Universitaire de la Francophonie 

(ex: inserţie profesională, stagii de practică pentru licenţă, stagii de cercetare pentru masteranzi 

şi doctoranzi etc.)  

A8. Organizarea unor acţiuni de prezentare a oportunităţilor oferite studenţilor şi cadrelor 

didactice de către reprezentanţii mediului socio-economic şi cultural (forum economic, expoziţii, 

seminarii, ateliere de lucru etc.). 

 

B. Identificarea nevoilor de formare a personalului şi promovarea unor programe de formare 

care să corespundă solicitărilor exprimate de agenţii economici 

B1. Promovarea unor module de pregătire a formatorilor (formare de formatori) pentru diferite 

domenii, conform solicitării agenţilor economici; 

B2. Identificarea cererilor agenţilor economici pentru formarea personalului din Regiunea     

Sud-Vest Oltenia; 

B3. Promovarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile care dezvoltă programe de formare, cum 

ar fi: Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

Inspectoratele şcolare etc. 

 

C. Sprijinirea dezvoltării personale a studenţilor  în perspectiva inserţiei lor pe piaţa muncii 

C1. Stabilirea împreună cu partenerii din mediul socio-economic a unui portofoliu de teme de 

cercetare pentru studenţi (proiecte de diplomă / disertaţie în cotutelă); 

C2. Introducerea unor module de curs opţionale care să răspundă cerinţelor pieţei muncii; 

C3. Implicarea partenerilor din mediul socio-economic şi cultural în desfăşurarea activităţii de 

practică a studenţilor şi dezvoltarea astfel la studenţi a aptitudinilor necesare integrării rapide a 

acestora pe piaţa  muncii; 

C4. Promovarea stagiilor personalizate în vederea realizării proiectelor / lucrărilor de diplomă şi 

a disertaţiilor, pe baza unor teme formulate în colaborare cu reprezentanţi ai angajatorilor; 

C5. Realizarea de întâlniri periodice cu angajatorii din zona Sud-Vest Oltenia în cadrul cărora să 

fie prezentate performanţele absolvenţilor universităţii în vederea asigurării inserţiei  

profesionale pe piaţa muncii;  

C6. Promovarea ofertelor de locuri de muncă (portofoliu de oferte) în vederea creşterii gradului 

de inserţie a absolvenţilor. 
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D. Consolidarea rolului universităţii în viaţa socio-economică a zonei  

D1. Promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte 

comune, adresate comunităţii;  

D2. Dezvoltarea colaborarii cu CTT INCESA în vederea consolidării legăturii cu mediul 

economic;  

D3. Dezvoltarea de colaborări cu agenţii economici şi autorităţile locale şi regionale prin crearea 

unor poli de competitivitate; 

D4. Identificarea unor colaborări în cadrul Consorţiului Regional Sud Vest Oltenia (ADR, 

Asociaţia Patronatelor, Camera de Comerţ şi Industrie, AJOFM, Inspectoratele şcolare Dolj, 

Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi etc.) 

 

 

 


