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Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2022-0199 

Denumire instituție:          Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

Titlu proiect:                      Strategii de dezvoltare a portofoliului educațional al Universității     

                                            „Dunărea de Jos” din Galați în corelație cu nevoile actuale ale pieței     

                                              muncii pentru facilitarea inserției profesionale rapide.                                                

Domeniul vizat:                  7 Corelarea ogertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea   

                                             și orientarea în carieră. 

Bigetul aprobat:                  138.000 LEI 

 

 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

a proiectului Strategii de dezvoltare a portofoliului educațional al Universității ,,Dunărea 

de Jos” din Galați în corelație cu nevoile actuale ale pieții muncii pentru facilitarea inserției 

profesionale rapide, CNFIS-FDI-2022-0199. 

 

Proiectul de dezvoltare instituțională intitulat Strategii de dezvoltare a portofoliului 

educațional al Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați în corelație cu nevoile actuale ale 

pieții muncii pentru facilitarea inserției profesionale rapide, CNFIS-FDI-2022-0199 și-a 

asumat atingerea a 4 obiective specifice și obținerea a 15 rezultate asociate activităților. 

Aceste au for îndeplinite intergral, după cum urmează: 

Pentru obiectivul 1: Conștientizarea importanței menținerii cadrului de formare și certificare 

a absolvenților la nivelul actual de dezvoltare al sectoarelor economice pentru facilitarea 

inserției profesionale rapide a acestora, au fost obținute rezultatele asociate activităților 

după cum urmează: 

R1 (O1-A1.1) Realizarea unei proceduri și a unui set de materiale grafice privind identitatea 

vizuală a proiectului. Activitate destinată promovării proiectului în rândul studenților, 

mediului economic și autorităților locale. Nivel de realizare 100%. 

R2 (O1-A1.2) A fost prezentat, în luna aprilie 2022, proiectul Strategii de dezvoltare a 

portofoliului educațional al Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați în corelație cu nevoile 

actuale ale pieții muncii pentru facilitarea inserției profesionale rapide, în cadrul unei 

conferințe de presă, împreună cu activitățile programate și obiectivele vizate. Nivel de 

realizare 100%. 

R3 (O1-A1.3) Au fost realizate, pe toată durata derulării proiectului, materiale informative 

despre activitățile sale și diseminate în mediile on-line, off-line, în presa scrisă, un număr 

total de 8 articole. Nivel de realizare 100%. 
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Pentru obiectivul 2: Sistematizarea bazei de competențe profesionale/transversale 

certificate pentru planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare și 

actualizarea competențelor la realiățile pieței muncii, au fost obținute rezultatele asociate 

activităților după cum urmează: 

R4 (O2-A2.1, A2.2) S-a realizat o bază de date ce cuprinde toate programele de studii 

universitare de licență și master acreditate/autorizate provizoriu, grupate de domenii de 

studii și s-au identificat planurile de învățământ care sunt susceptibile de 

înlocuire/modificare/actualizare. Nivel de realizare 100%. 

Pentru obiectivul 3: Capacitarea resurselor materiale și umane din universitate pentru 

dezvoltarea de noi programe de studii care să certifice noi competențe sau competențe 

suplimentare din domenii conexe pentru studenții și absolvenții ciclului I de licență din 

universitate, au fost obținute rezultatele asociate activităților după cum urmează: 

R6 (O3-A3.1) Workshop I. A fost organizat, în luna septembrie 2022, primul workshop din 

cadrul proiectului, cu participare internațională, în cadrul programului Orizont Europa – 

principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, la care a participat 

cercetători din Galați și universități partenere, reprezentanți ai institutelor de cercetare, 

oameni de afaceri locali și regionali, oficialități, studenți, atât ai Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați cât și de la alte universități partenere. Studenții au participat la dezbateri cu 

privire la obiectivele programului. Nivel de realizare 100%. 

R7 (O3-A3.2) A fost aprobat instituțional cursul de formare și dezvoltare profesională 

continuă destinat studenților universității, intitulat Pregătirea și susținerea interviului de 

angajare. Nivel de realizare 100%. 

R8 (O3-A3.3) A fost aprobat instituțional programul postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesională continuă destinat absolvenților universității, intitulat Comunicare profesională. 

Nivel de realizare 100%. 

R9 (O3-A3.4) La cursul de formare și dezvoltare profesională continuă destinat studenților 

universității, intitulat Pregătirea și susținerea interviului de angajare, s-au înscris un număr 

de 32 studenți, care au susținut examenul de certificare a competențelor profesionale. Nivel 

de realizare 100%. 

R10 (O3-A3.5) În cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă destinat absolvenților universității, intitulat Comunicare profesională, s-au înscris 

un număr de 22 de cursanți care au susținut examenul de atestare a competențelor 

profesionale. Nivel de realizare 100%. 

Pentru obiectivul 4: Crearea unui hub de dezvoltare comun pe bază de parteneriate multiple 

universitate – mediul economic – autorități publice cu scopul dezvoltarii de acțiuni comune 

de identificare a nevoilor existente pe piața muncii, au fost obținute rezultatele asociate 

activităților după cum urmează: 

R11 (O4-A4.1) Workshop II. A fost realizat, în cadrul Târgului de joburi pentru studenții și 

absolvenții universității „Dunărea de Jos” din Galați, al doilea workshop din cadrul 
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proiectului. Au participat un numă de 36 de firme, companii și instituții publice și private 

care și-au prezentat ofertele de stagii de practică, internshipuri, joburi part-time sau full-

time, precum și alte informații de interes pentru participanți. Nivel de realizare 100%. 

R12 (O4-A4.2) În urma workshop-ului s-au identificat nevoile existente pe piața muncii în 

vederea dezvoltării de noi programe de studii. Nivel de realizare 100%. 

Pentru obiectivul 5: Managementul și implementarea proiectului. S-au planificat activitățile 

proiectului astfel încât să fie atinse și îndeplinite toate obiectivele proiectului. Nivel de 

realizare 100%. 

 


