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Nr.
crt.
1.

Obiectiv

Direcţii de acţiune

Activităţi *

Dezvoltarea
parteneriatului
dintre
Universitatea
din Craiova şi
mediul
economic

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

 Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre
mediul universitar şi mediul socio - economic”-Ediţia aIV-a
 Oltenia – Pol de concepție și fabricație
 Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul economic

Dezvoltarea colaborărilor
cu reprezentanţi ai
mediului socio-economic
şi cultural

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

Organizarea unor module de formare adresate personalului
agenţilor economici sau personalului din UCV:
 Ford România S.A. :
- Programe de formare continuă: Excel; Formator - curs
acreditat ANC;
- Programe de formare continuă: engleză, română, germană
Module de formare derulate sub coordonarea DR-MESC,
DPMI şi DLMA ;
 Electroputere S.A. & FIE:
- Programe de formare continuă SolidWorks; Abaqus.
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

- FORD România, Pirelli Tyres România, Electroputere

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.

S.A., Renault Group, Johnson Controls România,
Cummins Generator Technologies România SA,
Kautex Textron Craiova, Prysmian Cabluri și Sisteme,
S.C. RELOC S.A., Bekaert, S.C. International
Automotive Components Group etc.
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Organizarea unor activităţi (participare în comisiile de
licenţă şi disertaţie, prezentarea unor module de curs,
organizarea unor seminarii şi ateliere de lucru, conferinţe
tematice etc.).
 la nivelul UCV
- Vizite ale reprezentanţilor companiilor partenere la
diferite facultăți
- 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.
- workshop-uri, seminarii, conferinţe susţinute de
specialişti din cadrul companiilor partenere
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
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Dezvoltarea
parteneriatului cu mediul
economic pentru adaptarea
ofertei educaţionale din
universitate la specificul
pieţei muncii

.

Dezvoltarea unor
programe de internship /
stagii de practică,
în colaborare cu agenţi
economici
Cunoaşterea mediului de
lucru specific agenţilor
economici
(companii multinaţionale,
IMM-uri etc.)

 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 CCOC.
- Întâlnire 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
- Întâlniri de lucru în cadrul Consiliului Educaţie – Mediul
de afaceri
- Întâlniri periodice cu reprezentanţii agenţilor economici
în vederea stabilirii grupurilor de specialişti care vor
participa la adaptarea ofertei educaţionale la specificul
pieţei muncii
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor, a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC şi DMC.
 la nivelul UCV
- Prezentarea programulelor de internship adresate
studenţilor.
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
Organizarea unor vizite de studiu – în funcţie de domeniul
fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC sau la nivelul UCV
(Pirelli Tyres România, Ford România, Prysmian Cabluri și
Sisteme, Domeniile Coroanei etc.)

Chestionare adresate studenţilor şi angajatorilor – elaborate în
Optimizarea activităţii de cadrul proiectului „Ressources partagées pour l’insertion
practică
professionnelle des diplômés en Europe Centrale et
Orientale” RePartI-ECO (AUF- BECO )
Aplicarea chestionarelor, la nivelul fiecărei facultăţi, sub
coordonarea CCOC, 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

Centralizarea chestionarelor şi analizarea răspunsurilor în
vederea adoptării unor soluţii care să răspundă cerinţelor
pieţei muncii, sub coordonarea CCOC.
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
- Forumul carierei în colaborare cu CCOC;
internship
- Buzz-Camp;
- Info-Corner;
- ADECCO WAY TO WORK etc.
 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Derularea unor programe  la nivelul UCV
educaționale
- Ford Scholarship 2016-2017;
- Drive Your Future - Renault;
- Drive Your Career@Renault;
- Tallent in Action – Pirelli;
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Summer Camp-Pirelli;
Bitdefender – Hackathon;
Study for your future – Pirelli;
Bitdefender – Join the battle;
Bitdefender – TechServices Academy;
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj;
Technology that fuels your future - Kautex etc.

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
Participarea studenţilor la  la nivelul UCV
programe de voluntariat
- Zilele porţilor deschise Ediția a XIV-a;
- Ford Driving Skills for Life - Program de conducere
defensivă;
- Proiect ”Adoptă un liceu”,
- Programul „After school” în cadrul proiectului AUL etc.
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/legatura_univ.php

3.

 la nivelul fiecărei facultăţi, sub coordonarea decanilor şi a
reprezentanţilor în Consiliul DR-MESC
Consolidarea
- Întâlniri de lucru în cadrul Comisiei judeţene privind
Participare la elaborarea
rolului
incluziunea socială
strategiei de dezvoltare
universităţii în
Participare la elaborarea : Planului Regional de Acţiune
regională / locală
viaţa
pentru Învăţământ (PRAI), Planului Regional de Acţiune
socio-economică
pentru Mediu (PRAM), Planului Local de Acţiune
a regiunii
pentru Mediu (PLAM)
Întâlniri de lucru în cadrul Consorţiului Regional Sud-Vest
Identificarea unor
Oltenia (ADR S-V Oltenia, Asociaţia Patronatelor, Agenţi
colaborări la nivel local şi
economici, Camera de Comerţ şi Industrie, AJOFM,
regional
Inspectoratele şcolare Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi etc.)
http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/evenimente.php
- 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.
- 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 Clusterelor .
- Întâlniri de lucru “Resursa umană în regiunea S-V Oltenia”
- Întâlniri de lucru AUL (Cummins Generator Technologies
România, Kirchhoff Automotive România, Popeci Grup,
Ford România, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, S.C.
SITCO Service S.R.L., Liceul Tehnologic Auto, CNDIPT,
Universitatea din Craiova – DR-MESC)
* Activitățile s-au derulat prin INCESA - Hub de Cercetare în Ştiinţe Aplicate

Raport DR-MESC 2016

3/3

