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RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CNFIS-FDI-2022-0237 
Titlul proiectului: Facilitarea angajabilității absolvenților prin dezvoltarea competențelor 
transversale relevante pentru noile ocupații – EUCompetent 
Domeniul: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră 
Director de proiect: Conf. univ. dr. Alexandra Muțiu 
 
 

Obiectiv/Activitate/ Grad de îndeplinire/realizare/ Rezultate obţinute 
 
Prin implementarea proiectului s-a continuat în anul 2022 corelarea în cadrul Universității Babeț-Bolyai a 
ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră. 
Obiectivul general al proiectului a fost adaptarea ofertei educaționale la piața muncii pentru domeniile 
cu aplicabilitate în sectorul economic-antreprenorial. 
Activitățile au vizat următoarele obiective: 
A1,1 Elaborarea metodologiei de cercetare și a instrumentelor de analiză pentru realizarea profilului 
CT.;  
A.1.2 Realizarea unui studiu de inserție al absolvenților pe piața muncii și al parcursului profesional 
al acestora; Realizarea profilului privind CT necesare pentru succesul obiectiv și subiectiv pe piața 
muncii;  
A.2.1 Elaborarea metodologiei de cercetare și a instrumentelor de analiză;  
A.2.2 Studiu cantitativ privind autoevaluarea studenților privind gradul de dezvoltare a CT, în funcție 
de anul de studiu (anul 1 și anul 3), respectiv în funcție de rezultatele academice (performanțe 
crescute, performanțe medii, risc de abandon universitar);  
A.2.3 Studiu cantitativ privind percepția angajatorilor cu privire la nivelul de competență al 
absolvenților; A.2.4 Studiu cantitativ privind percepția cadrelor didactice referitor la gradul în care 
disciplinele prevăzute în planul de învățământ dezvoltă în rândul studenților CT necesare pe piața 
muncii;  
A.3.1 Elaborarea, în parteneriat universitate-angajator, a unui program de conștientizare a 
importanței CT în managementul eficient al carierei pentru studenți: “MY COMPETENCIES MAP”; 
A.4.1. Realizarea unei întâlniri de transfer de know-how între universitate, studenți, angatori și 
parteneri.. 
A5. Managementul proiectului. 

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 
RA1.1:- A fost dezvoltată metodologia de cercetare și un set de instrumente (chestionare) pentru 
realizarea studiului de inserție și pentru realizarea profilului privind CT;  
RA1.2: Au fost transmise absolvenților o serie de chestionare legate de inserția pe piața muncii și pe 
baza celor 470 de răspunsurilor primite a fost realizat un studiu cu privire la relevanța CT dezvoltate 
pe parcursul studiilor universitare pentru inserția pe piața muncii;  
RA1.3: Au fost realizate 6 parteneriate  între UBB și entitățile  economice private/publice, a fost creat  
un focus-grup cu 14 participanți, în baza căruia s-a realizat un studiu privitor la relevanța CT ale 
absolvenților;  
RA2.1:Au fost realizate trei chestionare, 1 metodologie de cercetare;  
RA2.2: A fost aplicat un chestionar la 7000 de studenți și în baza analizei răspunsurilor primite 
(1329) a fost realizat un studiu cantitativ cu privire la CT autopercepute ale studenților;  
RA2.3: A fost aplicat un chestionar către 50 de angajatori, și în baza răspunsurilor primite (10) a fost 
realizat un studiu cantitativ cu privire la nivelul perceput de către angajatori a CT deținute de 
absolvenți în momentul inserției pe piața muncii;  
RA2.4: A fost aplicat un chestionar pe 220 cadre didactice cu privire la gradul de dezvoltare a CT 
relevante în cadrul disciplinelor predate de către aceștia. În baza răspunsurilor primite de la 100 de 
cadre didactice s-a elaborat un studiu cantitativ privitor la percepția CT dezvoltate de către cadrele 
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didactice.    
RA3.1:A fost elaborat un program online “Mindset, abilities, performance” pentru studenți, format 
din materiale video, audio și scrise pe tematici relevante pentru dezvoltarea profilului de CT, 
disponibil gratuit pe site-ul UBB; 
RA4.1.A fost organizată întâlnirea de transfer de know-how între universitate, studenți, angajatori și 
parteneri..  
RA5. Implementarea proiectului a fost realizată în condiții bune, toate activitățile au fost desfășurate 
conform planului și cu respectarea prevederilor legale. 

Bugetul proiectului a fost utilizat în totalitate, s-a încadrat în structura liniei de buget a finanţării 
de bază fiind îndeplinite toate obiectivele proiectului precum şi rezultatele asumate în fişa de 
execuţie 
Bugetul total al proiectului: 183.750,00 Lei 
Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor 
de învăţământ superior de stat-2022 
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