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1. Introducere 

 
În condiţiile economiei de piaţă funcţionale, legătura dintre universitate şi mediul 

economic este esenţială pentru supravieţuirea universităţii şi a agenţilor economici 
angajatori. De calitatea procesului educaţional şi procesul de adaptare la cerinţele pieţei 
forţei de muncă depind atât performanţele universităţii cât şi competitivitatea agentilor 
economici angajatori pe o piaţă tot mai concurenţială ce a depăşit limitele teritoriului 
naţional. 

În învăţământul superior european, începând din 1998, au avut loc câteva 
importante evenimente pan-europene, cu rezultatele menţionate mai jos.  
 Declaraţia de la Sorbona (1998): a fost stabilit obiectivul creării SEIS - Spaţiul 

European al Învăţământului Superior  

 Declaraţia de la Bologna (1999): au fost stabilite 6 obiective vizând 
compatibilizarea/ convergenţa sistemelor de învăţământ superior până în anul 2010 
(prin: sistemul de recunoaştere a diplomelor, sistemul ciclurilor Licenţă – Masterat - 
Doctorat, sistemul de credite transferabile ECTS, promovarea mobilităţilor 
studenţilor şi cadrelor didactice, promovarea cooperării europene în asigurarea 
calităţii, promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior)  

 Reuniunea de la Lisabona (2000) : “În anii 2010-2020, Europa va deveni regiunea 
cu cea mai competitivă economie la nivel mondial” (actualmente existând decalaje 
importante între UE, pe de o parte, şi SUA-Japonia, pe de altă parte)  

 Convenţia de la Salamanca (2001): universităţile recunosc faptul că studenţii lor au 
nevoie (de) şi solicită calificări pe care să le poată folosi efectiv în continuarea 
studiilor sau pentru a se angaja pretutindeni în Europa (necesitatea unor reţele de 
calificări compatibile descrise prin competenţe ca referenţiale pentru crearea şi 
evaluarea curriculum-ului, asigurând flexibilizarea şi autonomia universitară în 
realizarea curriculum-ului); 

 Reuniunea de la Bergen (2005): a fost elaborat şi aprobat un set de recomandări 
(cu privire la standarde, ghiduri si proceduri, cadrul naţional/ transnaţional de 
calificare, descriptorii de ciclu, numărul minim de credite ECTS, învăţarea pe tot 
parcursul vieţii etc.). 

 
Reuniunea de la Bergen (2005)  a evidenţiat următoarele tendinţe în învăţământul 

superior:  
 
 Liberalizarea pieţei educaţionale la nivel european şi mondial, competiţie 

accentuată exponenţial pentru pieţe (studenţi) şi resurse; 
  Recunoaşterea calificărilor absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă (în scopul 

realizării pieţei unice europene a forţei de muncă şi asigurarea liberei circulaţii a 
persoanelor în spaţiul european, în cadrul economiei bazate pe cunoaştere); 

  Inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, reducerea duratei de 
acomodare la angajatori a absolvenţilor deveniţi angajaţi); 

  Creşterea accesibilităţii în învăţământul superior, condiţie esenţială a 
competitivităţii economiilor naţionale. 
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Pe lîngă rolul ei cultural major, care se exercită prin creaţie intelectuală, 
universitatea este o organizaţie furnizoare de servicii. Produsele imateriale oferite de 
Universitate pe piaţă sunt cunoştiinţele şi competenţele, sub diverse forme ca: pregătirea 
de specialişti în diferite domenii specifice (prin educare, instruire, training, etc.), cercetare, 
proiectare consultanţă, expertiză, implicarea membrilor comunităţii academice în diferite 
aspecte ale vieţii societăţii etc. În economia de piaţă, orice universitate funcţionează 
exclusiv în cadrul anumitor parteneriate, împreună cu anumiţi „parteneri de interese” (sau 
“părţi interesate”), pe care trebuie să-i identifice, astfel încât interesele fiecărui partener să 
poată fi cunoscute şi satisfăcute, pe termen lung, în cât mai mare măsură. Principalii 
clienţi externi ai unei universităţi sunt firmele şi alte organizaţii angajatoare şi absolvenţii. 

Dezvoltarea unor noi aptitudini şi competenţe pentru a exploata pe deplin potenţialul de 
redresare economică constituie o prioritate şi o provocare pentru UE, autorităţile publice 
naţionale, instituţiile de învăţământ, mediul economic. 

Strategiile de educaţie, de formare şi de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre 
trebuie să se concentreze pe sporirea şi adaptarea competenţelor şi pe ameliorarea 
oportunităţilor de instruire la toate nivelurile, pentru a promova o forţă de muncă înalt calificată 
şi receptivă la nevoile economiei. În mod similar, întreprinderile trebuie să manifeste un interes 
deosebit pentru investiţiile în capital uman şi pentru ameliorarea gestionării resurselor umane 
proprii. 

Educaţia trebuie să fie o prioritate naţională, impunându-se evoluţia ei spre o nouă 
etapă, în care calitatea educaţiei să fie asigurată prin învăţarea centrată pe student, iar 
rezultatele învăţării sa exprime cunoştinţe, competenţe, valori şi aptitudini. 

Sistemele de educaţie şi de formare trebuie să genereze competenţe noi, pentru a 
satisface caracteristicile noilor locuri de muncă ce ar urma să fie create, precum şi pentru a 
îmbunătăţii capacitatea de adaptare şi de integrare profesională a absolvenţilor. 
 

2. Identificarea cunoştinţelor şi competenţelor necesare unui 
absolvent pentru integrarea uşoară pe piaţa muncii 

 
În vederea proiectării unei curricule universitare flexibilă, corelată cu cerinţele pieţei 

muncii, în care accentul să fie pus pe dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, am 
considerat că un demers de investigare a angajatorilor constituie un instrument real şi util. 

Pentru a armoniza oferta educaţională a universităţilor din domeniile agronomice şi 
de medicină veterinară cu aşteptările angajatorilor privind competenţele absolvenţilor în 
vederea integrării rapide pe piaţa muncii a absolvenţilor cu studii universitare de master, s-
au iniţiat întâlniri cu reprezentanţii oamenilor  de afaceri din regiunile situate în zonele de 
influienţă a celor patru Universităţi Agronomice şi de Medicină Veterinară din România 
(USAMV Iaşi, USAMV Bucureşti, USAMV Cluj-Napoca şi USAMVB Timişoara).  

Din discuţiile care s-au purtat între reprezentanţii universităţilor şi ai oamenilor de 
afaceri s-au desprins mai multe elemente, pe care le prezentăm în continuare: 

Din analiza opiniilor  formulate  de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei 
de specialişti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea 
confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru programele 
de studii universitare de masterat sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente. Tocmai de aceea, 
dezvoltarea şi recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor absolvenţilor sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea individuală, competitivitate, ocuparea forţei de muncă şi pentru 
coeziunea socială în comunitate. 
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Se impune intensificarea legăturilor bilaterale actuale cu partenerii naţionali şi 
internaţionali, cu precădere a celor europeni, pentru a dezvolta sectorul învăţământului şi al 
formării profesionale, pentru a elabora proiecte de cercetare şi cooperare comune în materie 
de previziuni şi metodologii. Cooperarea în domeniul educaţiei şi ameliorarea legăturilor cu 
piaţa muncii pot favoriza parteneriate inovatoare între organismele de educaţie şi formare şi 
mediul de afaceri, în scopul promovării unor sisteme mai flexibile. 

De asemenea, s-a remarcat disponibilitatea mediului economic de a colabora cu 
mediul academic, în vederea definirii şi fundamentării competenţelor corespunzătoare 
diferitelor calificări generate de programele de studii de masterat din domeniile evaluate.  

Astfel, o mai bună  corelare a competenţelor cu exigenţele stadiului actual de 
dezvoltare economică şi ştiinţifică la nivel naţional, va asigura absolvenţilor şanse egale în 
ocuparea unor posturi în domeniul agronomic, ştiinţific, precum şi în cel academic din  
România, cât şi din alte ţări. 

Concluzia generală a discuţiilor purtate cu reprezentanţii mediului de afaceri din 
domeniu agricol şi al medicinei veterinare, a scos în evidenţă faptul că, în vederea proiectării 
unei curricule universitare flexibilă, corelată cu cerinţele pieţei muncii, în care accentul să fie 
pus pe dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, se impune  un demers de 
investigare a angajatorilor, care poate constituie un instrument real şi util.  

 
Competenţele identificate urmare aplicării chestionarului şi discuţiilor cu angajatorii sunt: 

B1. Competenţe transversale 

1. Specializare prin master 

 
Competenţa “Specializare prin master” a fost apreciată de peste 45% dintre 

angajatorii chestionaţi ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” 
(Calificativ 5). 

Trebuie subliniat faptul că, este evidentă tendinţa în aprecierea acestui aspect ca 
fiind important în procesul de recrutare. 

2. Cunoştinţe din alte domenii 

În ceea ce priveşte competenţa transversală “Cunoştinţe din alte domenii”, un 
număr de 50% dintre angajatorii chestionaţi au apreciat acest element ca fiind “Important” 
(Calificativ 4) sau “Foarte important” (Calificativ 5). 

3. Gândire analitică 

O altă competenţă transversală vizată prin este gândirea analitică,peste 66% dintre 
angajatorii chestionaţi apreciind  acest element ca fiind “Important” (Calificativ 4) sau 
“Foarte important” (Calificativ 5). 

4. Abilitatea de a învăţa repede 

De asemenea, în ceea ce priveşte competenţa “Abilitatea de a învăţa repede”, 
peste 88% dintre angajatorii chestionaţi au apreciat această competenţă ca fiind 
“Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 
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5. Abilitatea de a negocia 

 “Abilitatea de a negocia” are o mare importanţă în procesul de recrutare, peste 
58% dintre angajatorii chestionaţi apreciind această abilitate ca fiind “Importantă” 
(Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

6. Deschidere spre noi oportunităţi în interesul firmei 

În ceea ce priveşte “Deschidere spre noi oportunităţi în interesul firmei”, această 
competenţă a fost apreciată de aproape 82% dintre angajatorii chestionaţi ca fiind 
“Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

7. Abilitatea de a folosi eficient timpul 

Referitor la “Abilitatea de a folosi eficient timpul”, acest element a fost apreciat de 
marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare, 
iar peste 66% dintre aceştia apreciind acest element ca fiind “Foarte important” (Calificativ 
5). 

8. Abilitatea de a lucra în echipă 

De asemenea, “Abilitatea de a lucra în echipă” a fost apreciat de majoritate a 
respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare, iar peste 61% dintre 
aceştia au apreciat acest element ca fiind “Foarte important” (Calificativ 5). 

9. Abilitatea de a coordona echipa  

În ceea ce priveşte “Abilitatea de a coordona echipe” şi aceasta a fost apreciat de 
marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare , 
peste 72% dintre angajatorii chestionaţi apreciind-o ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau 
“Foarte importantă” (Calificativ 5). 

10. Abilitatea de a folosi computerul şi internetul 

Privitor la “Abilitatea de a folosi computerul şi internetul”, arată că acest element a 
fost apreciat de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul 
de recrutare, iar peste 54% dintre aceştia au apreciat această competenţă ca fiind “Foarte 
importantă” (Calificativ 5). 

11. Creativitate şi capacitate de inovare 

De asemenea, competenţa transversală “Creativitate şi capacitate de inovare”, a 
fost apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în 
procesul de recrutare, iar peste 69% dintre aceştia au apreciat această competenţă ca 
fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

12. Capacitate de analiză critică şi autocritică 

Competenţa transversală “Capacitate de analiză critică şi autocritică”, a fost de 
asemenea apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în 
procesul de recrutare, iar peste 65% dintre aceştia au apreciat această competenţă ca 
fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 
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13. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 

De asemenea, competenţa transversală “Cunoaşterea unei limbi de circulaţie 
internaţională”, a fost de asemenea apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca 
având o mare importanţă în procesul de recrutare, iar peste 58% dintre aceştia au 
apreciat această competenţă ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” 
(Calificativ 5). 

14. Capacitatea de adaptare la situaţii noi, managementul riscului  

Ultima competenţă transversală vizată de analiza caracteristicii B2 a fost 
“Capacitatea de adaptare la situaţii noi”. Această competenţă a fost apreciată de 
majoritatea respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare, peste 
50% dintre aceştia apreciind-o ca fiind “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

Analiza prefererinţelor exprimate 

 
Conform ierarhiei stabilite în Raportul 6.1., elementul apreciat ca având cea mai 

mare importanţă în procesul de recrutare este “Abilitatea de a folosi eficient timpul”. 
În plus, se constată faptul că, angajatorii apreciază pozitiv dezvoltarea 

competenţelor angajaţilor prin formare continuă, atât la absolvenţii cu diplomă de licenţă 
(85,7 % – „mult” şi „foarte mult”), cât şi la cei care au şi o diplomă de master (82,7 % - 
„mult” şi „ foarte mult”). 

B2. Competenţe specifice 

 

Structura răspunsurilor date de cei 72 de angajatori chestionaţi, la întrebarea B3: 
“În procesul de recrutare, cât de importante sunt pentru dvs., următoarele competenţe 
specifice deţinute de candidaţi?” este prezentată în continuare: 

1. Producţie /tehnologii / 

Competenţa specifică “Producţie /tehnologii/”, detaliată pe parcursul consultării în 
forma “Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de 
independenţă profesională”, a fost apreciată de peste 88% dintre angajatorii chestionaţi ca 
fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

2. Comunicarea directă 

De asemenea, competenţa specifică “Comunicarea directă” (detaliată pe parcursul 
consultării în forma “Luarea deciziilor conform valorilor şi principiilor deontologice specifice 
managementului resurselor umane”), a fost de asemenea apreciată de marea majoritate a 
respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare, peste 77% dintre 
aceştia apreciând această competenţă ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte 
importantă” (Calificativ 5). 

3. Deschiderea intelectuală 

 “Deschiderea intelectuală” (detaliată pe parcursul consultării în forma “Abilitatea de 
rezolvare a unor probleme de personal în concordanţă cu valorile şi principiile 
deontologice”), a fost de asemenea apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca 
având o mare importanţă în procesul de recrutare, iar peste 76% dintre aceştia au 



 

 

9 

 

apreciat această calitate ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” 
(Calificativ 5). 

4. Eficienţa profesională 

 “Eficienţa profesională” (detaliată pe parcursul consultării în forma “Asumarea de 
roluri în cadrul unei echipe, pentru conducerea unei/unor activităţi”), a fost de asemenea 
apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul 
de recrutare, iar peste 88% dintre aceştia au apreciat această calitate ca fiind “Importantă” 
(Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

5. Implicarea profesională 

 “Implicarea profesională” (detaliată pe parcursul consultării în forma “Planificarea şi 
organizarea resurselor umane de ex. o echipă - în vederea eficientizării activităţii 
organizaţiei/firmei”), a fost de asemenea apreciată de marea majoritate a respondenţilor 
ca având o mare importanţă în procesul de recrutare. Peste 82% dintre aceştia au 
apreciat această calitate ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” 
(Calificativ 5). 

 
6. Iniţiativa personală  
În ceea ce priveşte “Iniţiativa personală” (detaliată pe parcursul consultării în forma 

“Diagnoza nevoilor proprii de formare”) şi aceasta a fost apreciată de majoritate a 
respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare , peste 74% dintre 
angajatorii chestionaţi au apreciat-o ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte 
importantă” (Calificativ 5). 

7. Inventivitatea 

Privitor la “Inventivitate” (detaliată pe parcursul consultării în forma “Analiza 
reflexivă a propriei activităţi profesionale”), rezultă că acest element a fost de asemenea 
apreciat de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de 
recrutare, iar peste 66% dintre aceştia au apreciat această calitate ca fiind “Importantă” 
(Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

8. Motivarea profesională 

 “Motivarea profesională” (detaliată pe parcursul consultării în forma “Autoevaluarea 
nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica 
mediului organizaţional al firmei şi a pieţei forţei de muncă”), este un element care a fost 
de asemenea apreciat de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă 
în procesul de recrutare, iar peste 71% dintre aceştia au apreciat această calitate ca fiind 
“Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

9. Organizarea 

De asemenea, competenţa specifică “Organizarea” (detaliată pe parcursul 
consultării în forma “Elaborarea unui plan de dezvoltare profesională proprie”), a fost 
apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul 
de recrutare, iar peste 87% dintre aceştia au apreciat această calitate ca fiind “Importantă” 
(Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 
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10. Promovarea 

Competenţa specifică “Promovarea” (detaliată pe parcursul consultării în forma 
“Capacitatea de a negocia şi a se adapta la situaţii noi”), a fost apreciată de peste 70% 
dintre angajatorii chestionaţi ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” 
(Calificativ 5). 

11. Randamentul 

De asemenea, competenţa specifică “Randamentul”, a fost de asemenea apreciată 
de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de 
recrutare, peste 91% dintre aceştia apreciând această calitate ca fiind “Importantă” 
(Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

12. Realizările profesionale 

În ceea ce priveşte “Realizările profesionale”, această competenţă specifică a fost 
de asemenea apreciată de marea majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă 
în procesul de recrutare, iar 75% dintre aceştia au apreciat această competenţă specifică 
ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau “Foarte importantă” (Calificativ 5). 

13. Receptivitatea la nou 

Ultima competenţă specifică vizată de analiza caracteristicii B3 a fost 
“Receptivitatea la nou”. Această calitate a fost de asemenea apreciată de marea 
majoritate a respondenţilor ca având o mare importanţă în procesul de recrutare, iar peste 
83% dintre aceştia au apreciat această calitate ca fiind “Importantă” (Calificativ 4) sau 
“Foarte importantă” (Calificativ 5). 

Se observă astfel că în procesul de recrutare pentru cei 72 de angajatori 
chestionaţi toate cele 13 competenţe specifice sunt foarte importante, fiind apreciate în 
peste 66% din răspunsurile primite prin calificativele 4 sau 5. Conform ierarhiei stabilite, 
elementul apreciat ca având cea mai mare importanţă în procesul de recrutare este 
“Randamentul”. 

B3. Alte abilităţi şi competenţe 

 
Această caracteristică a vizat precizarea de către angajatorii chestionaţi a altor 

abilităţi şi competenţe pe care le consideră importante în procesul de recrutare, 
răspunzând în acest sens la întrebarea B4: “Ce alte abilităţi şi competenţe (în plus faţă de 
cele menţionate în acest chestionar) consideraţi că sunt importante în procesul de 
recrutare al unui nou angajat?”. Astfel, au fost identificate alte abilităţi şi competenţe 
suplimentare şi anume: 

 Corectitudinea, cinstea; 
 Punctualitatea;  
 Inovarea;  
 Abilitatea de a folosi eficient timpul; 
 Atitudinea fata de client; 
 Rezistenta la refuz;  
 Rezistenta la stres;  
 Implicarea; 
 Originalitatea; 
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 Cunoaşterea utilizării unor echipamente specifice; 
 Capacitatea de redactare a unui raport; 
 Spiritul antreprenorial; 
 Calificarea continuă; 
 Deschidere către noi tehnologii; 

 

3. Concluzii  

Cadrul european privind competenţele cheie în procesul de învăţare de-a lungul 
vieţii identifică şi defineşte 8 competenţe cheie necesare în vederea împlinirii pe plan 
personal a cetăţeniei active, a incluziunii sociale şi a capacităţii de inserţie profesională 
într-o societate bazată pe cunoaştere:  

 comunicarea în limba maternă;  

 comunicarea în limbi străine;  

 competenţele în domeniul matematicii şi competenţele de bază în ştiinţă şi 
tehnologie;  

 competenţele digitale;  

 capacitatea de a învăţa procesul de învăţare;  

 competenţele sociale şi civice;  

 spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat;  

 conştiinţa şi expresia culturală. 
 

Analiza feedback-ului primit de la angajatori scoate în relief faptul că reprezentanţii 
mediului de afaceri apreciază (voluntar sau involuntar – perceptiv), deţinerea 
competenţelor stabilite prin cadrul european, de către absolvenţii care urmează a fi 
angajaţi într-o firmă.  

Pentru ca sistemul educaţional din Univesităţi să funcţioneze fără distorsiuni, pentru a 
face faţă concurenţei din Spaţiul European al Învăţămîntului Superior şi pentru a răspunde 
cerinţelor din spaţiul european, este necesară elaborarea unei strategii pentru corelarea 
programei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă care se axează pe următoarele 
direcţii principale: 

 stabilirea de relaţii de tip „feed-back” între mediul socio-economic şi universităţi 
pentru îmbunătăţirea curriculei universitare; 

 organizarea programelor de studii de master (specializărilor) funcţie de 
feedback-ul, primit de la mediul de afaceri şi autorităţi în domeniu cu privire la 
necesarul de locuri de muncă; 

 diversificare largă a specializărilor şi o personalizare foarte puternică a 
traseelor de formare; 

 garantarea achiziţiei de competenţe „cheie” prin stabilirea unor standarde 
educaţionale comune pentru programele de studii specifice domeniilor de 
specializare; 

 modernizarea pentru a îmbunătăţi comunicarea şi mobilitatea studenţilor şi 
absolvenţilor, în cadrul sistemului „Educaţie-Cercetare-Inovare”; 

 organizarea de parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate pentru 
realizarea de mastere în consorţii; 

 organizarea de mastere interdisciplinare pentru realizarea diversităţii şi a 
caracterului pluridisciplinar, în traseul ales; 
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 Micşorarea numărului de discipline obligatorii în favoarea disciplinelor 
opţionale sau facultative care să asigure formarea de competenţe solicitatea 
pe piaţa muncii ca de exemplu: 

o Tehnici de comunicare, negociere; 
o Utilizarea computerului, IT; 
o Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie europeană; 
o Lucrul în echipă; 
o Conducerea lucrului în echipă, organizare, planificare, analiză, prognoză; 
o Creativitate şi capacitate de inovare; 
o Adaptarea la nou, managementul riscului; 
o Noţiuni de antreprenoriat pentru dezvoltarea afacerii proprii indiferent 

de specializarea urmată; 
 Deschiderea către viaţa profesională, stagii de practică; 
 Dezvoltarea de către universităţi a formelor de învăţarea de-a lungul vieţii  

adulţilor şi dezvoltarea competenţelor absolvenţilor prin formare continuă. 
 
Doar punerea în practică a tuturor acestor aspecte şi preocuparea universităţilor 

pentru îmbunătăţirea lor continuă, va duce la asigurarea unor servicii de calitate pe toate 
palierele instituţiei de învăţământ superior, şi ulterior la inserţia în societate a unor 
absolvenţi capabili să se integreze social şi să acceseze locuri de muncă pe piaţa 
europeană a muncii. 
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