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Raport
de activitate al Comisiei pentru relafiile cu mediile academic gi economic
nafional qi internafional

Comisia pentru pentru relaliile cu mediile academic qi economic nalional Si internalional
comisie de specialitate cu caracter permanent a Senatului Universitatii din PetroEani,
infiinfat[ in baza prevederilor Legii Educafiei Nafionale, a Cafiei Universitdlii din Petroqani,
Regulamentului de organizue qi funcfionwe aI Senatului Universitdfii din Petroqani. Aceasta, a
analizat activitatea Centrului de Relafii cu mediul Socio-Economic gi a constatat urmdtoarele:

este

o

1,

REABILITAREA SI DOTAREA ANIWRSITATII DIN PETROSANI

in anul 2020lJniversitatea din Petrosani a obtinut finantare printr-o competitie de proiecte
AXA I 0. 3 Imbun atatft ea infrastructurii educationale.

pe POR,

Proiectul se intinde pe o perioada de 3 ani av6nd cu un buget eligibil de 13,380,083,62|ei fiind cel
mai mare proiect din istoria universitatii pentru dotare. Este totodatI qi primul proiect pe POR,
intreg bugetul proiectului investindu-se integral in dotare si aparatur6 de laborator (0 lei pentru
salarii). Acesta vizeaza 2 aspecte deopotriva importante:
Dotarea unui numar de 55 de laboratore cu aparatura specifica de laborator,
calculatoare, laptopuri, tabla inteligenta, infrastructura informatic[ de calcul gi predare,
etc. Dotarea laboratoarelor universitatii este un faotor important in pregatirea cat mai
buna a studentilor si existenta unor parghii pentru dezvoltarca proiectelor de cercetare,
ceea ce ar uea o valoare adavgata in contextul digitalizarii si orientarii absolventilor
spre domeniile de specializare inteligent[ pentru perioada 2021- 2027, domenii
identificate in cadrul Strategiei Nationale de competitivitate. Imbunatatirea dotarii
creaza premise favorabile privind perspectiva elaborarii si publicarii de articole in
conferinte si jurnale gtiinlifice de prestigiu cu factor de impact si scor relativ de
influenta. Sunt astfel create premise pentru adaptarea cunoqtinfelor transmise la trendul
domeniului qi la cerinfele pielei muncii; majorarea ponderii aspectelor aplicative ?n
cunostintelor
transmiterea cunoqtinfelor; cresterea capacitatii de transfer
mediul
economic/tehnic; cresterii
studentilor/masteranzilor/doctoranzilor catre
capacitatatii de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; focusarii activitilii de
cercetare pe caracterul aplicativ al acesteia; dezvoltarii competentelor profesionale ale

a.

a
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studenfilor, masteranzilor qi doctoranzilor qi alinierea acestora la cerintele pielei muncii.

b.

Reabilitarea termica si energetica a Corpului C de cladire din cadrul patrimoniului
Universitatii(in cursul anului 202t). Eficientizarea termica si energetica a cladirii corpului C din
cadrul Universitatii din Petrosani, prin izolarca partii opace, montatea de panouri solare pentru apa
calda, duce la reducerea facturii de energie termica si electrica, sporind gradul de confort termic
asigurand din acest punct de vedere conditii optime de desfasurare a activitatii educationale qi de
cercetare.

2,

EURECA-PRO

Cel de-al doilea proiect major in care s-a implicat Universitatea din Petrosani in cursul
anului 2020 este reprezentat de alianta EURECA-PRO in domeniul productiei si consumului
responsabil de bunuri qi servicii. Universitatile din Leoben (Austria), Universitatea Tehnic6
Freiberg (Germania), Universitatea din Petrosani (Romdnia), Universitatea din Leon (Spania),
Universitatea Tehnicl din Creta (Grecia), Universitatea Tehnologica din Silezia (Polonia) qi
Universitatea de Stiinte Aplicate Mittweida (Germania) qi-au unit forfele pentru a crea o
Universitate European[ puternicd qi unicd in domeniul consumului gi producfiei responsabile
(RCP): EURECA-PRO. Propunerea de proiect a fost elaborata in cursul anului 2019, impreuna de
cele 7 universitati, sub coordonarea Universitatii din Leoben, rezultatul castigator obtinandu-se in
anul 2020, an in care s-a semnat si grant agreement-ul. Finantarea proiectului este rcalizata de
Comisia Europeana in procent de 80%(4.988.340,00), iar restul de 20% fiind suportat de
Ministerele Educatiei din tarile respective. Studentii si staful vor invata/preda la aceste universitati
in functie de programele analitice la o specializare de licenta/master/doctorat. Viziunea pe termen
lung este de a deveni un centru educa{ional global qi lider interdisciplinar de cercetare qi inovare in
domeniul calitSlii mediului qi social, in dezvoltarea cadrului pentru consum durabil qi producfia de
resurse qi bunuri pana in 2040. Cu patru universitEli tehnice, dou[ universitati comprehensive si o
universitate de qtiinfe aplicate, situatd in qase state membre diferite ale UE, aceastd Alianfd este o
mix unic de educafie qi cercetare interdisciplinard de nivel superior care sd permitd studenfilor qi
stafului sd se concentreze pe domenii diferite din perspective diferite. Vom desf6qura activitEfi
comune in domeniul PBl-urilor, publicdrii de lucr6ri in conferinle qi reviste, scoli de vard qi iarn6,
internship-uri, s6ptamana Eureca-Pro, prelegeri comune pe domeniile de competenfI, etc. Credem
cE un inginer care infelege cadrul legal, un economist care infelege comportamentul consumatorului
qi un sociolog care infelege provocdrile tehnice vor avea un avantaj ca cercetdtori qi angajafi pe
piafa forfei de muncl europene qi globale.
Viziunea EURECA-PRO urmareste intre 2020-2023 crearea unei specializari de licenta,
apoi o specializare de master si un domeniu de doctorat, toate in domeniul productiei si consumului
responsabil. P6nd in2023, toate universitIfile participante vor infiinfa o facultate virtualE european[
in scopul educafiei si cercetarii. Pe termen lung, aceste facultIfi vor constitui baza legald
,,Campusul universitar virtual EURECA-PRO". ,,Facultatea virtuald europeand" este responsabild
pentru organizwea corect6 a programelor de studii la trei niveluri: licenf6, masterat qi doctorat.
Aceasta mandateaz6 qi monitorizeazd standardele de calitate pentru toate cursurile pentru a se
conforma la nivel internafional standardelor de calitate recunoscute pentru recunoaqterea reciprocl
intemafional[ a certificatelor de studii qi pentru asigurarea angajabilitatii absolvenfilor, in special la
nivelurile de licenfl qi masterat. Programele vor fi flexibile in ceea ce priveqte organizarea qi
con{inutul.
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3.

DESF4$URATE iN srsnq,
MEDIUL SOCIO-ECONOMIC IN ANAL 2O2O

AcTrvrriTr

coLABoRiRII

cu

zARTENERI DIN

o

Deschiderea de colabordri pe bazd, de acorduri qi contracte cu firme pe plan nafional qi
internafional prin implementarea de activitdli complexe de formare qi cercetare:
o Dezvoltarea de programe de practicd a studen{ilor in cadrul organrzatnlor, atdt tn
companii (Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A, INCD INSEMEX Petroqani, Banca
Transilvania, BRD-Groupe Soci6t6 G6n6rale, Primdria Municipiului Petroqani, Primdria
Municipiului Lupeni, HAPPY TRAVEL SOLUTIONS S.R.L. Petroqani etc.), c6t qi in cadrul unor
institulii qi organizalii nonprofit (Casa Policino Petroqani, Orgamza[ia Carilas, Organiza[ia Salvali
Copiii!, Asociafia Reach etc.);
o Dezvoltarea de activitati de formare prin cursuri postuniversitare de formare qi
dezvoltare profesionald continud qi cursuri postuniversitare de conversie profesionald, structurate
conform cu nevoile firmelor, ale instituliilor publice qi cu standardele de calitate ale proceselor
didactice (de exemplu, cursul "Evaluator al riscurilor pentru securitate qi sdndtate in muncd"
urmat de specialiEti din cadrul: EON Gaz TArgu MureE, E-Mod Distribulie Iaqi, Dacia Piteqti,
VARD Tulcea etc.);
o Dezvoitarea de proiecte cornune, in colaborare cu colrlpanii qi institulii publice, in
cadrul lucrdrilor de licent[, masterat gi doctorat;
o Implicarea in derularea unor proiecte POCU/POSDRU care sd sprijine integrarea
absolventilor Universitdlii qi a altor grupuri socio-profesionale pe piala muncii: "EU Antreprenor creqterea participdrii studenlilor din categorii vulnerabile lo programele de studii de licenld prin
inovare antreprenoriald", "DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din tnvdldmdntul terliar

universitar ;i non-universitar tehnic tn sprijinul angajabilitdlii persoanelor defavorizate"
"Educalia - o Sansd pentru Valea Jiului!" ;"Practica nu-i efemerd, e un pas in carierd!";
"Dezvollarea rcs'urs'elor uil'tane din tnviildntintul superior pentru utilizarea sislemului E-learning";
Formarea profesionald alternativd utilizdnd solulii informatice - o solulie pentru reconversiaforlei
de muncd din minerit; Instruirea profesorilor de informatica pe tehnologia.Net, Dezvoltarea pielei
muncii prin promovarea ocupaliilor neagricole fn mediul rural etc.;
.
Organizarea de intAlniri cu angajatorii din judetul Hunedoara in vederea coreldrii exigenlelor
acestora cu structura ;i competenlele dobdndite prin absolvirea programelor de studii universitare
?

de licen!6 gi masterat din Universitate.
Realizarea unui numdr de22 de parteneriate cu mediul socio-economic,

o

4.

CONCLUZTT 8r PROPUNERI

Promov6nd o culturd institutionald subsumatd statutului academic - performan{6, inovafie,
incluziune social6, atitudini publice, diplomafie, protocol, respect - Universitatea din Petroqani iqi
propune sd devin[ un furnizor dinamic de servicii integrate pentru comunitate.
Concluzii;
Adaptarea ofertei educalionale la cerinlele pielei din regiune;
. Pror-rlovarea pe toate canalclc social-media a alianlei Eureca-Pro, un sorlsortiu format
din 7 universitali, care are ca scop devinh un lider in domeniul producliei gi consumului responsabil
de bunuri qi servicii;
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Sprijinirea qi incurajarea dialogului desfEEurat intre angajatorii din centrele puternice economic qi
financiar qi Universitatea din Petroqani in ceea ce priveqte Work home;
Promovarea de noi programe de studii cu rezonanldpe piala socio-economicd din regiune;
Scrierea qi participarea la competi{ii de proiecte pe POR, POTJ in vederea atragerii de fonduri
europene;

Elaborarea de programe de fbnnare profesionald adaptate regiunii Ei posibilitdlilor Universitdlii din
Petroqani;
Orientarea cercetbrii Universitdlii din Petroqani cdtre nevoile imediate ale mediului socio-economic
din regiune. Acestora li se adaugd alte cdteva repere special concepute pe direcfia dezvoltdrii
serviciilor culturale ;i sportive, cdt Ei pe reintegrarea cu mediul socio-economic local qi regional.
Rezultatele relaliilor cu mediul socio-economic ale Universitdlii din Petroqani in anul 2020,
evidenfiazd eforturile de a menfine o legdtur[ str6nsd cu acesta ?n condilii tot mai dificile, cauzate
de aparilia pandemiei de COVID-19.
?ropuneri'.
Stabilirea unui dialog flcxibil qi permanent cu toate categoriile de stakeholderi (angajatori, studenfi,
Alumni etc.) privind competenlele cerute pe piala muncii, proiectarea programelor de studii in
raport cu aceste cerinle qi corelarea lor cu experien{a Universitdlii qi cu exemplele de bune practici
in domeniu disponibile la nivel nalional qi international;
Cre$terea gradului de implicare a cadrelor didactice din Universitate in diverse acliuni menite sE
promoveze imaginea instituliei in cadrul mediului academic, economic qi social;
Amplificarea vizibilitafii nalionale qi internationale a Universitatii din Petroqani, in contextul
flcxibilizdrii programelor formative oferitc pentru alinierea la tendinlele de interna\ionahzare ale
mediului de afaceri qi ale pieleimuncii;
Este necesari intensificarea leg[turilor cu mediul de afaceri din afara Vdii Jiului qi al judetului
Hunedoara;
.
inmullirea parteneriatelor cu mediul economic qi colabordrilor qtiinlifice cu diverse institute;
Extinderea gradului de cooperare cu alte universitdtri, institute de cercetare sau organizalii la nivel
regional/nafional/internafional prin realizarea unor programe comune de inv6f[m6nt sau cercetare.
Raporlul a fost discutat gi aprobat in Eedinta Senatului Universilii din Petro;ani prin HotarArea

martie,2027
HS nr.44126.03.2021.
Preqedinte Comisie

Prof, univ, dr. habil. ing. Dan Codrut Petrilean
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