
 

 

 

 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

 

PROIECT FDI 2022:  CNFIS-FDI-2022-0473 

Domeniu vizat: 7. Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și 
orientarea în carieră 
Bugetul total: 175.000 + 12% lei = 196.000 lei 

Director de proiect: drd. Claudia Raluca Stamatescu 

Titlul proiectului: Servicii integrate de adaptare a ofertei educaționale a Universității din 

Craiova, cu cererea pieței muncii la nivel local și transregional  

Acronimul proiectului: S.I.A – U.C.V. 

Scopul proiectului: Dezvoltarea de instrumente și servicii de corelare a programelor educaționale ale 

Universității din Craiova, cu nevoile și cerințele actuale ale pieței muncii 
Obiectivele (Ob.) proiectului: 

Ob. G. Dezvoltarea de măsuri strategice active privind corelarea parcursului educativ formativ, 

realizat în cadrul Universității din Craiova, cu cerințele și nevoile actuale ale mediului socio-

economic 
Ob. 1. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților 

Universității din Craiova, în vederea identificării situațiilor privind inserția pe piața muncii 

Ob. 2. Corelarea competențelor teoretico-aplicative dezvoltate de absolvenții Universității din 

Craiova, cu cerințele interschimbabile ale mediului socio-economic 

Ob. 3. Extinderea și consolidarea parteneriatelor active dintre Universitatea din Craiova și 

reprezentanți ai mediului public-privat, în acord cu adaptarea programelor educative la 

solicitările și nevoile actuale ale pieței muncii 

Activități asumate: 

 Ob. G – A. 1. Managementul proiectului 

o A.1.1. Elaborarea configurației de implementare a proiectului în vederea 
coordonării activităților asumate și a cooperării membrilor echipei  

o A.1.2. Elaborarea și avizarea metodologiei de implementare-stabilirea structurii 
de management și implementare a resursei umane, obiectivele urmărite, descrierea 
activităților, graficul de implementare, necesarul mijloacelor de realizare a 
activităților, rezultate 

o A.1.3. Monitorizarea proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și a 
indicatorilor, prin elaborarea a două rapoarte tehnico financiare 

 Ob. 1 – A.2. Informare și publicitate 

o A.2.1. Elaborarea de materiale de identitate vizuală 

o A.2.2. Organizarea și desfășurarea conferinței de presă de lansare a proiectului 

o A.2.3. Organizarea și desfășurarea conferinței de presă de închidere a proiectului 

o A.2.4. Elaborarea și distribuirea de materiale media 

o A.2.5. Dezvoltarea sălii de consiliere a CCOC-UCV cu materiale de specialitate 
destinate elevilor, studenților și cadrelor didactice 

A.3. Realizarea unui studiu privind situația angajabilității absolvenților 
Universității din Craiova 

A.4. Realizarea unui studiu privind gradul de satisfacție, al absolvenților 

Universității din Craiova, față de cunoștințele teoretice și aptitudinile practice, 
însușite prin programele de studii ale Universității din Craiova, în acord cu 

nivelul de adecvare efectivă cu cerințele pieței muncii 

Universitatea din Craiova 
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 Ob.2 – A.5. Organizarea de activități de tip workshop, cu participare activă din partea 

studenților, absolvenților, cadrelor didactice, consilieri în carieră și reprezentanți ai 

angajatorilor 

 Ob. 3 – A.6. Organizarea, prin continuitate a unui forum/conferință intersectorial/ă de 

carieră, în cadrul UCV  
 

Rezultate: 

Toate activitățile propuse și toti indicatorii preconizați au fost îndepliniți. 

A.1. 

A.1.1.:R.1.1. Un cadru de implementare a proiectului în vederea asigurării unui management 

performant; A.1.2.:R.1.2. 1 Metodologie de management/implementare a proiectului; 

A.1.3.:R.1.3. 2 Rapoarte tehnice și financiare (1 inițial + 1 final) care să cuprindă detalieri 

explicite privind organizarea activităților și atingerea obiectivelor/rezultatelor; 

A.2.  

A.2.1.R.2.1. Elaborarea de materiale de identitate vizuală A.2.2.R.2.2 1 conferință de presă de 

lansare a proiectului A.2.3. R.2.3. 1 conferină de presă de închidere a proiectului. A.2.4.R.2.4. 2 

comunicate de presă (de lansare și de închidere proiect).A.2.5.R.2.5. materiale de specialitate–

consiliere/dezvoltare personală. A.2.5.R.2.6. Sală de consiliere CCOC-UCV, dotată și actualizată 

conform normelor metodologice actuale; 

A.3.  

A.3.R.3.1. Studii de angajabilitate, realizate în raport cu facultățile și specializările Universității 

din Craiova; chestionare completate de studenții repondenți 

Activitatea s-a desfășurat, prin aplicarea unui chestionar, format creion-hârtie, pe care fiecare 

absolvent al Universității din Craiova l-a completat la momentul ridicării diplomei de absolvire 

(>6 luni/1 an de la absolvire). Prin intermediul acestui chestionar s-a urmărit ponderea 

absolvenților care reușesc să își găsească un loc de muncă în domeniul studiilor/în afara 

domeniului studiilor. 

A.4.  

A.4.R.4.1. Studii privind identificarea nivelului de satisfacție al absolvenților, față de 

cunoștințele teoretice și aptitudinile practice, însușite prin programele de studii ale Universității 

din Craiova. 

Activitatea s-a desfășurat, prin aplicarea unui chestionar, format creion-hârtie, la un interval >6 

luni/1 an post absolvire și a urmărit identificarea nivelului de satisfacție al absolvenților, față de 

pregătirea teoretică și practică, obținută în baza programelor de studii ale Universității din 

Craiova. 

A.5.  

A.5.R.5.1. workshop-uri, tematice pe structura domeniilor oferite prin programele de licență și 

master ale Universității din Craiova 

În cadrul acestei activități au fost organizate workshop-uri tematice pe structura domeniilor 

oferite prin programele de licență și master ale Universității din Craiova, ținându-se cont de 

structura celor 12 facultăți UCV. 

A.6.  

A.6.R.6.1. 1 eveniment de tip conferință națională, în cadrul Universității din Craiova 

În cadrul acestei activități a fost organizată Conferința Națională Importanța consilierii în 

carieră în demersul de adaptare a tinerilor absolvenți la cerințele pieței muncii – 17-18.11.2022, 

Craiova, eveniment ce a întrunit 25 de centre universitare din țară și care a pus bazele unui 

program complex de strategii și proiecte inovatoare în domeniul consilierii și orientării în carieră, 

la nivel universitar. 

 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a 

universităţilor de învăţământ superior de stat 2022 


