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Proiectul

Scopul

UETPNET (Promovarea colaborării
dintre universităţi şi întreprinderi)
este un proiect finanţat de Uniunea
Europeana prin Programul Invăţare
pe tot parcursul vieţii - Erasmus.
Proiectul abordează promovarea
colaborării dintre universităţi si
întreprinderi prin instrumente
online.

Scopul proiectului este promovarea abordării
bazate pe abilităţi prin utilizarea unui
„instrument
de
compatibilizare
a
competenţelor” care va fi utilizat de
întreprinderi pentru a descrie posturile
vacante în termeni de competenţe şi de către
universităţi pentru a descrie calificările
furnizate în aceiaşi termeni. Acesta este
completat de:
· Adaptarea unei platforme e-learning care
ar putea fi folosită de către universităţi
pentru a furniza scurte cursuri bazate pe e
-learning în cazul în care descoperă
diferenţe între competenţele pe care le
oferă şi cele cerute de întreprinderi.
· Un instrument colaborativ pentru
publicarea activităţilor comune, care va fi
utilizat pentru a publica evenimente şi
activităţi organizate în comun de
universităţi şi întreprinderi.
· Dezvoltarea unei reţele a factorilor
interesaţi, pentru a aduce împreună toate
părţile implicate în proiect, pentru a le
îmbunătăţi cooperarea şi a asigura
sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

Metodologia
Proiectul are o listă lungă de
activităţi care au fost structurate pe
pachete de lucru. Un aspect
important se referă la faptul că trei
instrumente online vor fi create si
dezvoltate pentru promovarea
colaborării dintre universitaţi si
intreprinderi. Aceste instrumente
vor fi dezvoltate pe baza nevoilor
identificate în pachetul doi şi
testate în pachetul patru.

Instrumentul de compatibilizare
a competentelor
Ideea principală a proiectului este
dezvoltarea unui instrument care să
“potrivească” competenţele oferite
de universităţi cu cele cerute de
întreprinderi.
Intreprinderile
urmează să publice pe instrumental
online posturile / internship-urile
oferite cu o descriere completă a
competenţelor aferente. Universităţile vor încărca pe instrument
lista competenţelor absolvenţilor
lor. Mai mult, studenţii şi
absolvenţii universităţilor vor
furniza liste
adiţionale
cu
competenţele lor şi posturile pe
care le doresc. Universităţile vor
introduce aceste liste în baza de
date a instrumentului şi vor informa
studenţii / absolvenţii de fiecare
dată când apare un post
corespunzător competenţelor lor.
Instrumentul va fi accesibil din
martie 2012.

