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1. CONTEXT                   
Evenimentul nr. 1: „Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-studenți-

angajatori” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus dezbaterea unor teme prioritare în vederea 

intensificării acțiunilor de inovare a procesului educațional și a implicațiilor acestuia asupra 

inserției pe piața de muncă, dar și dezvoltarea înțelegerii potențialilor beneficiari din grupul țintă 

(studenți), membrilor grupului țintă, reprezentanților Instituțiilor de învățământ superior, 

partenerilor de practică, potențialilor angajatori, precum și a altor stakeholderi, cu privire la 

conceptul de think-tank. Evenimentul susținut a fost de tipul dezbatere publică cu participarea 

unor invitați relevați de la nivelul structurilor studențești (studenți), instituțiilor de învățământ 

superior (profesori), și potențialilor angajatori. Think-Tank-ul este o comunitate interdisciplinară 

de specialiști, studenți și stakeholderi, care identifică probleme și posibile răspunsuri pentru 

creșterea calității pieței de muncă de la nivel local și național, dezvoltat în cadrul proiectului 

INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” 

133017. În contextul pandemic curent, evenimentul a fost organizat în format online utilizând 

platforma Google Meets, fapt ce a contribuit la sporirea impactului evenimentului desfășurat prin 

participarea unui număr relativ crescut de potențiali beneficiari ai grupului țintă și al studenților 

deja parte a grupului țintă. 

 
 

2. OBIECTIVE                   
 

Obiectivele evenimentului „Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-

studenți-angajatori” au vizat informarea participanților (potențialilor beneficiari din grupul țintă, 

membrilor grupului țintă, reprezentanților Instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de 

practică, potențialilor angajatori, precum și a altor stakeholderi), cu privire la conceptul de think-

tank, modul de desfășurare al evenimentelor din think-tank, precum și dezvoltarea colaborării 

dintre studenți, profesori și angajatori. Evenimentul a abordat domeniul inovare ce care drept 

obiectiv diversificarea ofertei educaționale a universităților prin identificarea de abordări inovative 

pentru procesul educațional în vederea pregătirii studenților pentru piața muncii. Alternativ s-au 

dezvoltat două teme relevante pentru abordarea domeniului selectat: „Ce-și doresc studenții de la 

procesul educațional?” și „Ce-și doresc angajatorii de la procesul educațional?”.  
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3. COORDONATE               
 

Locație: Evenimentul „Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-

studenți-angajatori” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE s-a desfășurat în format online utilizând 

platforma Google Meets.  

 

Dată: Evenimentul „Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-studenți-

angajatori” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE s-a desfășurat pe data de 15.01.2021, în intervalul 

orar 17:00 -18:00. 

 

Domeniu: Inovare 

 

Obiectiv: Identificarea de soluții la problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea 

unui loc de muncă și sprijinirea angajatorilor în identificarea de abordări pentru o retenție sporită 

a angajaților din rândul studenților. 

 

Teme generale: 

 Ce-și doresc studenții de la procesul educațional? 

 Ce-și doresc angajatorii de la procesul educațional? 

 

Teme specifice: 

 What? Ce așteptări au studenții înainte de admiterea la facultate și după finalizarea 

studiilor superioare?  

 Why? De ce este nevoie de o schimbare de paradigmă în relația profesor-student? 

 Where? Unde cred studenții că sunt aspecte de îmbunătățit în ceea ce privește procesul 

educațional?  

 When? Când am putea discuta despre un nivel foarte ridicat al procesului educațional în 

România? 

 Who? Cine trebuie să se implice în soluționarea problemelor și adresarea nevoilor 

studenților? 

 How? Cum putem adapta modele și procese educaționale europene sau internaționale 

inovative în România? 
 
 What? Ce se așteaptă angajatorii să știe studenții la absolvirea facultății? 

 Why? De ce consideră angajatorii că este dificil de realizat o potrivire a cererii cu oferta 

pe piața muncii? 
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 Where? Unde cred angajatorii că sunt aspecte de îmbunătățit în ceea ce privește procesul 

educațional?  

 When? Când devine productiv pentru un angajator un proaspăt angajat student?  

 Who? Cine se poate implica în optimizarea procesului educațional pentru sincronizarea cu 

cerințele angajatorilor?   

 How? Cum pot studenții, profesorii și angajatorii să colaboreze pentru a dezvolta valoare-

adăugată în România? 

 

Agendă: 

 17:00 - 17:05 | Prezentare context 

 17:05 - 17:10 | Prezentare invitați 

 17:10 - 17:30 | Dezbatere temă 1: Ce-și doresc studenții de la procesul educațional? 

 17:30 - 17:50 | Dezbatere temă 2: Ce-și doresc angajatorii de la procesul educațional? 

 17:50 - 18:00 | Concluzii 

 

Invitați speakeri 

 Șef lucrări Dr. Ing. Valentin Grecu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 Andrei Luca – Employer Branding and Communications Specialist Human Relations la 

Continental Automotive Systems Sibiu 

 Sergiu Lazăr – Student reprezentant în Consiliul de Administrație al Universității „Lucian 

Blaga” din Sibiu 

 

 

4. INFORMARE PARTICIPANȚI                  
 
 
 
 
 

Informarea participanților cu privire la evenimentul „Career-up: Procesul educațional în viziunea 

comparativă profesori-studenți-angajatori” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a fost realizată 

utilizând următoarele instrumente:  

 Prezentare eveniment pe website-ul de prezentare al proiectului:  

https://inspire.idea-perpetua.ro/career-up  

 Postare dedicată pe pagina de Facebook a proiectului: 

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/143538937581071  

 Newslettere transmise prin email către bazele de date ale partenerilor 

 Prezentare eveniment pe website-uri proprii ale partenerilor 

 Informarea directă a grupului țintă de către responsabilii selecție, monitorizare și 

motivare grup țintă și responsabilii facilitare cooperare și dialog stakeholderi 

https://inspire.idea-perpetua.ro/career-up
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/143538937581071
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Participarea la eveniment s-a realizat în baza înregistrării, prin completarea unui formular Google 

Forms de către participanții stakeholderi sau potențiali beneficiari ai grupului țintă. Persoanele 

înscrise și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 

legislația în vigoare odată cu completarea totală a formularului de înregistrare, iar aceștia au primit 

ulterior prin email un link de acces pentru Google Meets și coordonatele de participare în cadrul 

evenimentului. În plus, persoanele au fost apelate telefonic și rugate să reconfirme participarea. 

Evenimentul a fost înregistrat și publicat pe website-ul proiectului și rețelele de socializare ale 

proiectului, participanții fiind informați la începutul evenimentului că participarea la eveniment 

reprezintă acordul pentru publicarea înregistrării audio-video. 

 

Întocmit, 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 

Bîlea Daniel-Ștefan 

 

 

 
 

5. REZULTATE              
 

Rezultatele evenimentului Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-

studenți-angajatori din proiectul „INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 

pentru Revitalizare Economică” au constat, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: 

 128 x persoane înregistrate în vederea participării la evenimentului Career-up: Procesul 

educațional în viziunea comparativă profesori-studenți-angajatori din proiectul INSPIRE - 

Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

 Audiență maximă în timp real de aproximativ 120 de persoane din rândul studenților cu 

dosare de înscriere în grupul țintă, studenților care urmează a se înscrie în grupul țintă și 

alți stakeholderi relevanți (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, potențiali 

parteneri de practică, potențiali angajatori etc.). 

 Dezbaterea temelor de discuție împreuna cu studenții, membrii echipei de implementare, 

reprezentanții instituțiilor de învățământ și reprezentanții companiilor angajatoare, astfel 

putând evidenția dorințele celor două părți ale proiectului, în privința procesului 

educațional.  

 Informarea potențialului grup țintă cu privire la modalitatea de înscriere în grupului țintă, 

beneficiile proiectului și modalități de accesare a informațiilor suplimentare; 
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 Informarea stakeholderilor cu privire la activitățile proiectului și modalitatea de implicare 

în proiect (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, potențiali parteneri de 

practică, potențiali angajatori etc.). 

 

6. INDICATORI                  
 

Evenimentul Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-studenți-

angajatori din proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru 

Revitalizare Economică contribuie la realizarea următorilor indicatori ai proiectului: 

 Indicatori de realizare (4S129, 4S129.2); 

În cadrul evenimentului  s-au urmărit o serie de indicatori de realizare susținută de către membrii 

echipei cât și de către ceilalți invitați. Astfel, comunitatea de think-tank a venit în sprijinul 

participanților cu teme de discuție relevante, unde au fost identificate probleme cât și soluții reale 

în procesul educațional al studenților. Evenimentul de think-thank organizat a oferit sprijin 

angajatorilor în identificarea abordărilor inovative pentru creșterea retenției studenților în 

procesul de angajare și pregătirea studenților sprijinirii tranziției din mediul educațional în mediul 

profesional. 

Așteptările angajatorilor de la procesul educațional este de realiza o sincronizare între 

competențele dezvoltate în cadrul parcursului educațional și competențele necesare pe piața 

muncii, precum și posibilitatea ca planurile de învățământ să permită derularea stagiilor de 

internship și stagii de practică inclusiv pe perioada vacanțelor.  

Așteptările studenților vizează orientarea în carieră și susținerea în vederea acumulării și 

aprofundării unor cunoștințe conform cerințelor angajatorilor. Această susținere trebuie menținută 

inclusiv pe parcursul stagiilor de practică și internship-urilor.  

Astfel, după ce studentul a beneficiat de o minimă orientare în carieră și a făcut primul pas în 

alegerea unui domeniu, poate dezvolta o bază de cunoștințe, pe care angajatorul o poate aduce la 

un nivel superior. Experiența dobândită în cadrul programelor de internship este benefică pentru 

studenți, deoarece la finalizarea studiilor, în vederea angajării, aceștia dispun de o minimă 

pregătire profesională care facilitează procesul de inducție pe piața muncii. 

O problemă cu care se confruntă studenții după terminarea studiilor este cea a experienței în 

câmpul muncii. Prima întrebare care li se adresează este legată de experiența acestora. Ca urmare, 

stagiile de practică și internshipurile de anul 2 și 3 de studii reprezintă un pas important pentru 

aceștia, un criteriu de selecție în vederea angajării după finalizarea studiilor. 
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Din perspectiva angajatorilor, un proaspăt nou venit de pe băncile școlii  (fost student) devine 

productiv după o perioadă de minim 6 luni, timp în care acesta se acomodează cu echipa, învață 

să lucreze într-un mediu colaborativ și să devină responsabil.  În această perioadă, angajatorul 

investește timp pentru dezvoltarea studentului, prin participarea la sesiuni de training, prin 

încredințarea unor sarcini ce trebuie concretizate într-un anumit timp și prin continuă 

perfecționare profesională la nivel individual.  

 Indicatori de rezultat (4S115, 4S116, 4S117); 

În cadrul evenimentului au fost identificate probleme reale ale studenților privind plasarea pe piața 

muncii, cât și probleme legate de procesul educațional. Astfel, comunitatea de think-tank a 

identificat o serie de soluții privind problemele cu care se confruntă studenții, cu recomandări de 

implementare la nivelul profesorilor, angajatorilor și studenților. 

Problemele identificate în aplicarea activităților didactice sunt: slabele finanțări pentru dotarea 

instituțiilor de învățământ, lipsa unor materiale informaționale complete și la zi cu realitatea 

economică destinată obiectivelor de cariera ale fiecărui student si totodată care să fie corelate cu 

activitățile desfășurate de studenți pe perioada anilor de învățământ. Rezolvarea acestor probleme 

majore se află în crearea de parteneriate cu alte instituții private care să ofere tuturor posibilități 

de dezvoltare, cât și prin finanțarea periodică a instituțiilor de învățământ. 

În adaptarea procesului educațional trebuie aduse modele de lucru inovative, utilizate și la nivel 

internațional. O altă abordare în sistemul educațional ce ar avea succes, ar fi ca profesorii implicați 

deja în dezvoltarea procesului și a comunicării cu elevii, să faciliteze un transfer de know-how 

către alți profesori, pentru a îmbunătăți calitatea procesului educațional. 

Stagiile de practică și internship-urile din anul 2 și 3 de studii reprezintă un pot decide viitorul 

studenților, astfel acumulând experiența cerută la un loc de muncă. Angajatorii, împreună cu 

studenții și profesorii pot să-și aducă aportul constructiv  astfel încât să îmbunătățească procesul 

de dobândire a competențelor de către studenți, să crească productivitatea noilor angajați prin 

astfel de discuții, dezbateri unde pot aborda idei inovative și modalități noi pentru îmbunătățirea 

acestui proces. Angajatorii pot aduce o valoare adăugată prin consolidarea parteneriatelor cu 

universitățile și prin implementarea constantă de idei inovative, care să fie puse în practică, 

concretizate. 

O posibilă rezolvare privind reticența studenților în oferirea unui feedback real către profesori, 

poate fi strânsa colaborare dintre angajatori și profesori, care poate crea împreuna un mediu de 

lucru plăcut și pot acorda o asistenta de calitate studenților în procesul educațional. 

7. GRUP ȚINTĂ              
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Grupul țintă potențial al proiectului „INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 

pentru Revitalizare Economică” vizează 325 de studenți (ISCED 6 – programe de licență și ISCED 7 – 

programe de masterat) proveniți din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Centru, Nord-

Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest.  

Partenerul P2 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va furniza preponderent grupul țintă din 

cadrul  proiectului, însă procesul de selecție va fi deschis și altor studenți care îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate solicitate prin Ghidul Condiții Specifice - Stagii de practică pentru studenți în 

vederea respectării principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.  

În cadrul evenimentului Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-

studenți-angajatori derulat în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică 

Inovative pentru Revitalizare Economică au fost prezente în timp studenți, membri ai echipei de 

proiect, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, potențiali parteneri de practică, potențiali 

angajatori și alți stakeholderi. 

 
 

8. CONCLUZII                 
 

Evenimentul Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-studenți-

angajatori organizat în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică 

Inovative pentru Revitalizare Economică s-a derulat cu succes în format online, în vederea 

participării în cadrul conferinței s-au înscris 128 persoane, dintre care au participat efectiv în timp 

real aproximativ 120 de persoane (studenți, membrii echipei de proiect, reprezentanți ai 

instituțiilor de învățământ, potențiali parteneri de practică, potențiali angajatori și alți 

stakeholderi) prin intermediul platformei Google Meet, acestea vizionând live evenimentul și 

interacționând cu invitații și echipa proiectului. După finalizarea evenimentului, participanții au 

primit un email de follow-up cu link-uri către înregistrarea video și link către website-ul și paginile 

de social media ale proiectului. 

Conceptul evenimentului Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-

studenți-angajatori al proiectului INSPIRE a fost de a diversifica oferta educațională și de a oferi 

sprijin angajatorilor în identificarea abordărilor inovative, în cadrul procesului educațional al 

universităților, pentru creșterea retenției studenților în urma procesul de angajare. 

În cadrul evenimentului au fost identificate problemele cu care se confruntă studenții în vederea 

angajării, cu ajutorul profesorilor, angajatorilor, dar mai ales datorită intervențiilor studenților în 

cadrul evenimentului. Problemele identificate sunt următoarele: 
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 Lipsa experienței in câmpul muncii la momentul angajării și necesitatea unui proces de 

orientare în carieră; 

 Lipsa unei finanțări pentru dotarea instituțiilor de învățământ, astfel încât activitățile 

didactice să fie inovative.  

 Lipsa unor materiale informaționale complete și la zi cu realitatea economică destinată 

obiectivelor de carieră ale fiecărui student. 

 

În urma identificării problemelor, invitații evenimentului și specialiștii proiectului au oferit sprijin 

studenților și, totodată soluții la problemele evidențiate. Soluțiile găsite în urma dezbaterii sunt 

următoarele: 

 Dezvoltarea unor parteneriate între instituțiile private și instituțiile de învățământ în 

vederea îmbunătățirii colaborării; 

 Aplicarea la finanțări din surse nerambursabile, care să îmbunătățească procesul 

educațional. 

 Derularea stagiilor de practică pe toată perioada anilor de curs, inclusiv în perioada 

vacanțelor, cât și participarea la programe de internship, cu potențiali angajatori. 

 Derularea unui transfer de know-how către toți profesorii din instituțiile de învățământ și 

asigurarea unui standard educațional sincronizat cu bunele practici europene și 

internaționale. 

Pentru a dezvolta un proces educațional inovativ, utilizat și la nivel internațional, este necesară 

intervenția tuturor părților implicate.  În evenimentului Career-up: Procesul educațional în viziunea 

comparativă profesori-studenți-angajatori au fost trei mari categorii de stakeholderi: 

 Studenți 

 Profesori 

 Angajatori 

Acești trei categorii de stakeholderi necesită o strânsă colaborare în vederea dezvoltării procesului 

educațional, o colaborare constantă și consistentă, a cărei relație va fi consolidată ca urmare a 

activităților derulate în cadrul proiectului și think-tank-ului INSPIRE.  

Evenimentul Career-up: Procesul educațional în viziunea comparativă profesori-studenți-

angajatori derulat în cadrul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 
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pentru Revitalizare Economică este disponibil sub formă de înregistrare video și poate fi accesat 

public pe următoarele platforme online: 

 Website: https://inspire.idea-perpetua.ro/career-up/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/inspire133017/posts/144795787455386    

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zUtHR54LJJY  
 

 

 

Întocmit, 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 2 

Ivașcu Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXE              
 
Anexele evenimentului sunt prezentate individual în Rapoartele de activitate și livrabilele: 

 Responsabilil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 (P0) 

 Responsabilil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 2 (P1) 

 Responsabilil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 3 (P2) 

 Responsabilil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 4 (P2) 

 

https://inspire.idea-perpetua.ro/career-up/
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/144795787455386
https://www.youtube.com/watch?v=zUtHR54LJJY

