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Nr.
crt.
1.

Obiectiv

Direcții de acțiune

Asigurarea
Dezvoltarea de parteneriate cu
suportului
agenți economici
pentru creșterea
competitivității
economice ȋn
Regiunea S-V
Oltenia

Dezvoltarea infrastructurii

Activități*
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/legatura_univ.php

Pirelli Tyres România, Ford România, Clariant Products RO,
Adient Automotive România, Cummins Generator
Technologies România SA, Prysmian Cabluri și Sisteme,
Faurecia Romania SRL, Asociația Junior Achievement of
Romania etc.
• la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanților în Consiliul DR-MESC
Achiziționarea de echipamente – proiecte finanțate din fonduri
europene (ex. POCU 125094)

Promovarea INCESA ca
furnizor de soluții adaptate
la cerințele mediului
economic

Diseminarea rezultatelor obținute ȋn cadrul acțiunilor derulate
în parteneriat cu agenții economici

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

Întâlniri de lucru (inclusiv online) cu reprezentanţi din mediul
economic: Clarinat Products Ro, Ford România, Pirelli Tyres
România, Adient Automotive România, Faurecia Romania
SRL etc.

Transfer de cunoaștere
pentru agenți economici

Organizarea, coordonarea și monitorizarea unor module de
formare adresate personalului agenților economici (Ford România
S.A., Clariant Products RO):
- Module de training Chimie;
- Module de training pentru utilizatori EXCEL;
- Cursuri de limba engleză - derulate în colaborare cu Centrul de
Traduceri și Comunicare-Interpretariat ”Translatio” şi DLMA

Identificarea cererilor
agenţilor economici pentru
formarea personalului din
regiunea Sud-Vest Oltenia

Raport DR-MESC 2021

1/3

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

Organizarea unor activităţi (inclusiv online): organizarea unor
seminarii şi ateliere de lucru, conferinţe tematice etc.
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
- Întâlniri între cadrele didactice din UCv şi reprezentanții
unor companii din Regiunea SV-Oltenia în vederea
adoptării celor mai bune soluţii pentru promovarea şi
derularea unor programe de formare.
- workshop-uri, seminarii, conferinţe susţinute de
specialişti din cadrul companiilor partenere (online)

Dezvoltarea
• la nivelul UCV
parteneriatului cu mediul
- Participarea la activităţi din cadrul unor proiecte
economic pentru adaptarea
(ex POCU 125094) care au ca temă angajabilitatea
ofertei educaţionale din
tinerilor şi facilitarea accesului studenţilor pe piaţa
universitate la specificul
muncii, în colaborare cu asociaţiile de studenți (online)
pieţei muncii
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor, a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC şi DMC
- Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai companiilor
partenere pentru stabilirea echipelor formate din
specialişti şi cadre didactice care analizează planurile de
învăţământ în vederea remodelării programelor actuale în
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii (online)
- Întâlniri periodice cu reprezentanții agenţilor economici
în vederea stabilirii grupurilor de specialişti care vor
participa la adaptarea ofertei educaţionale la specificul
pieţei muncii (online)
Promovarea ofertelor de • la nivelul UCV
locuri de muncă / stagii de -http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/locuri_munca.php
practică / programe de -http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
- Târg de joburi digital - Faurecia ;
internship
- Programe adresate studenților și masteranzilor: Pirelli
Tyres România, Ford România, Cummins Generator
Technologies România SA, Adient Automotive România,
Prysmian Cabluri și Sisteme, ALM Power etc.
• la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Activități practice
curriculare și
extracurriculare pentru
studenți

Dezvoltarea de
competențe
complementare conform
cerințelor mediului
economic
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https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php
• la

nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Organizarea unor programe de internship / stagii de practică
cu respectarea cerințelor actuale

Derularea unor programe educaționale în parteneriat
agenții economici
• la nivelul UCV

cu

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php

Burse de excelență Pirelli;
Webinar – Junior Achievement Romania
Cummins IT Roles
Program ”Buil the future” Prysmian Group etc.
• la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC

-
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4.

Dezvoltarea
Formare JA pentru
antreprenoriatului antreprenoriat
ȋn Regiunea
S-V Oltenia
Formare antreprenorială
pentru studenți

•
•
•

Competiții internaționale JA de antreprenoriat 2021
Sesiuni de mini-granturi pentru proiecte antreprenoriale
Webinar JA

https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/junior_achievement.php

Derularea de programe de antreprenoriat dedicate studenților
(Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman) POCU/379/6/21
Ex.”Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi
Inginerie” ID proiect POCU 125094 http://asti.incesa.ro
Consolidarea
Participare la elaborarea • Întâlniri de lucru în cadrul:
rolului
- Comisiei judeţene privind incluziunea socială,
strategiei de dezvoltare
universităţii în
- Consorțiului Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia,
regională / locală
viaţa
- Comisiei tehnice județene pentru elaborarea planului de
socio-economică
menținere a calității aerului în județul Dolj,
a regiunii
- Grupului de lucru tematic - Competitivitate economică,
cercetare, dezvoltare, inovare – ADR,
• Participare la elaborarea :
- Planului Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM),
- Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)
Întâlniri de lucru (inclusiv online) în cadrul Consorţiului
Întărirea capacității de
Regional Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia, Asociaţia
răspuns prin parteneriate
Patronatelor, Agenţi economici, Camera de Comerţ şi
Industrie, AJOFM, Inspectoratele şcolare Dolj, Gorj, Olt,
Vâlcea, Mehedinţi etc.)
Organizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanţii ISJ Olt în
Identificarea unor
vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre mediul
colaborări la nivel local şi
socio-economic, universitate şi liceele din domeniul
regional
profesional şi tehnic.
Promovarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi regionale
pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunității:
Promovarea UCv în cadrul proiectului AUL (Liceul
Tehnologic Auto, Cummins Generator Technologies
România, Kirchhoff Automotive România, Popeci Grup, Ford
România, Camera de Comerț şi Industrie Dolj, S.C. SITCO
Service S.R.L., CNDIPT)

* Activitățile s-au derulat prin INCESA - Hub de Cercetare în Științe Aplicate
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