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Obiectivul cercetării 

Obiectivul  principal  al  cercetării  este  de  a  investiga modul  în  care  universitățile  oferă  studenților  lor 

formare în domeniul competențelor transversale și cu ce rezultate.  

Elevii și profesorii vor fi invitați să își exprime opiniile. Studenții vor fi întrebați cu privire la importanța pe 

care o acordă competențelor transversale ca element cheie pentru viitoarele locuri de muncă și la părerea 

lor despre modul în care universitățile dezvoltă aceste competențe.  

Profesorii  vor  fi  intervievați  pentru  a  analiza  propria  lor  viziune  asupra  importanței  competențelor 

transversale, rolul pe care îl percep în dezvoltarea competențelor transversale în universitate, precum și 

sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Cea de‐a  treia componentă a acestei  cercetări este un  inventar al celor mai bune practici existente  în 

dezvoltarea  competențelor  transversale  la  nivel  european.  Fiecare universitate  parteneră  va  investiga 

contextul național, în timp ce MEC va acoperi alte inițiative ale UE. Fiecare partener va include cel puțin 

bune5 practici.  

Rezultatele acestei cercetări vor fi colectate și împărtășite în cadrul celei de‐a doua întâlniri transnaționale 

de la București (TM2), unde diferitele rezultate obținute vor fi analizate și discutate între partenerii de 

proiect, rezultând un plan de module și rezultatele învățării pentru fiecare modul specific care va constitui 

cursul online de competențe transversale. 

În acest sens, urmărim să asigurăm o coerență între diferitele module care vor compune cursul online, în 

același timp vom colecta o mare varietate de contribuții din diferite perspective și țări, asigurându‐ne că 

conținutul ulterior va cuprinde o abordare cuprinzătoare și cu adevărat europeană. 

Metodologie 

Raportul va combina trei instrumente:  

‐ Instrument cantitativ: 527 de chestionare adresate studenților.  

‐ Calitativ: 40 de interviuri cu profesori  

‐ Cercetare documentară:  inventarierea a 28 de bune practici  în domeniul  formării  competențelor 

transversale pentru studenții universitari. 

În această  fază de cercetare,  toți partenerii vor aborda  toate subiectele/modulele care vor compune 

cursul de competențe transversale.   



 

 

 

Chestionar pentru studenți: 

Motivație:  

La  un  nivel  general,  trebuie  să  descriem  nevoile  actuale  de  pe  piața  muncii  și  diferența  dintre 

competențele transversale pe care studenții  le au deja atunci când își termină studiile și competențele 

transversale cerute de piața muncii. Rapoartele CEDEFOP și OCDE sugerează că discrepanțele în materie 

de competențe transversale (tipologie și calitate) sunt cauzele ratelor nesatisfăcătoare de ocupare a forței 

de muncă ale absolvenților recent absolvenți.  

Prin  urmare,  trebuie  să  facem  cercetări  pentru  a  afla  care  sunt  competențele  transversale  cele  mai 

solicitate în Europa, să găsim similitudinile dintre țările 6analizate și să creăm un curs transnațional. 

Abordare:  

Prin "cercetare" se  înțelege un chestionar care va  fi  trimis părților  interesate relevante. Pentru a crea 

chestionarul,  partenerii  au  analizat  Raportul  ET2020  PLA  "Dezvoltarea  competențelor  viitoare  în 

învățământul superior" realizat de CE în 2016.   

Cadrul european al competențelor‐cheie și Cadrul european al calificărilor fac distincția între cunoștințe, 

aptitudini și competențe:  

‐ Cunoaștere: înseamnă rezultatul asimilării informațiilor prin învățare.  

‐ Competențe: înseamnă capacitatea de a planifica, de a aplica cunoștințele și de a utiliza know‐

how pentru a îndeplini sarcini și a rezolva probleme. (Competențele pot fi cognitive și practice).  

‐ Competență:  înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințele, aptitudinile  și abilitățile 

personale,  sociale  și/sau  metodologice,  în  situații  de  muncă  sau  de  studiu  și  în  dezvoltarea 

profesională și personală.  

Acest  raport  grupează,  de  asemenea,  principalele  competențe  importante  pentru  studenții  din 

învățământul superior:  

‐ Competențe cognitive: gândire analitică, critică, reflexivă, creativă.  



‐ Competențe  metodologice:  gestionarea  timpului,  rezolvarea  problemelor,  luarea  deciziilor, 

strategii de învățare, planificare, competențe digitale.  

‐ Competențe  sociale:  comunicare  interpersonală,  lucru  în  echipă,  gestionarea  conflictelor  și 

negociere, înțelegere interculturală.  

Se  va  oferi  o  definiție  a  fiecărei  competențe,  iar  participanții  la  chestionar  vor  evalua  de  la  1  la  10 

importanța acelei competențe în sectorul lor, de la 1 neimportant la 10 foarte important; și de la 1 la 10 

dificultatea de a găsi noi absolvenți care să aibă acea competență, de la 1 ușor de găsit noi absolvenți care 

să aibă acea competență la 10 foarte dificil. 

Pentru definirea fiecărei competențe am utilizat definițiile oferite de Panorama competențelor UE și de 

Rețeaua  de  informații  ocupaționale  (O*NET),  elaborate  sub  patronajul  Departamentului 

Muncii/Administrației pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională din SUA (USDOL/ETA). 

 

 Rezultatele chestionarelor pentru studenți 

La acest sondaj au participat 521 de studenți din 5țări europene, participanții care nu au completat toate 

informațiile din sondaj nu au fost luați în considerare. Aceștia au fost întrebați cu privire la importanța pe 

care consideră că o au competențele transversale și dacă sunt de părere că este ușor de găsit cursuri de 

formare în domeniul competențelor transversale. În ciuda armonizării sistemelor de învățământ superior 

inițiate  de  sistemul  Bologna,  există  încă  diferențe  în  ceea  ce  privește  denumirea  și  durata  carierelor 

universitare. 

Pentru a favoriza compararea rezultatelor între țări, studiile participanților la sondaj au fost grupate în 

5grupuri de cunoștințe, care sunt: 

‐ Arte și științe umaniste.  

‐ Științe 

‐ Științe ale sănătății 

‐ Inginerie și arhitectură 

‐ Științe sociale și juridice 

În anexa finală este prezentată relația dintre studiile participanților la sondaj.  



Analiza va oferi o perspectivă a răspunsurilor elevilor la nivel european și, de asemenea, o analiză pe țări.  

 La nivel european 

În  total,  527  de  studenți  au  participat  la  acest  studiu  de  cercetare.  Categorizarea  acestora  este 

următoarea: 

În funcție de domeniul de cunoștințe:  

Domeniul de cunoștințe  Număr de participanți 

Arte și științe umaniste  38 

Inginerie și arhitectură  130 

Științe ale sănătății  30 

Știință  24 

Științe sociale și juridice  305 

Total  527 



 

 

 În funcție de sex:  

 

 

 

 

 

 

În funcție de vârstă: 

Sex  Număr de participanți 

Femeie  307 

Masculin  214 

Prefer să nu răspund.  6 

Total  527 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea anterioară la activități de mobilitate: 

 

 

 

 

Vârsta  Număr de participanți 

17 ‐ 25 de ani  451 

26 ‐ 30 de ani  30 

+ 30 de ani  46 

Total  527 

Participarea  la  activități  de 

mobilitate 

Număr de participanți 

Nu  444 

Da  83 

Total  527 



 

 

Experiența profesională: 

Experiența profesională  Număr de participanți 

Nu  207 

Da  320 

Total  527 

 

 

Le‐am  cerut  studenților  să  evalueze  diferite  competențe  transversale,  grupate  pe  trei  mari  grupe: 

competențe cognitive, competențe metodologice și competențe sociale. Studenții au evaluat de la 0 la 



5 importanța pe care o acordă acestor competențe, fiind 0 nu am o părere și 5 este foarte important. 

De  asemenea,  aceștia  au evaluat  de  la  0  la  5  cât  de ușor  le  este  să  găsească un  curs  legat  de  acea 

competență, fiind 0 nu am o părere și 5 foarte ușor de găsit.  

1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și înțelegere a unor noi cunoștințe 

prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a aborda aspecte și probleme legate 

de muncă. 

1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a identifica punctele forte și punctele 

slabe ale soluțiilor, concluziilor sau abordărilor alternative ale problemelor. 

1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și de formulare de judecăți cu privire la ceea ce s‐a întâmplat.  

1.4. Gândire  creativă:  Dezvoltarea,  proiectarea  sau  crearea  de  noi  aplicații,  idei,  relații,  sisteme  sau 

produse, inclusiv contribuții artistice. 

2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea eficientă a resurselor. 

1.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora. 

1.2. Rezolvarea  problemelor:  identificarea  problemelor  complexe  și  examinarea  informațiilor  conexe 

pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a pune în aplicare soluții. 

1.3. Luarea deciziilor: Luarea  în considerare a costurilor și beneficiilor relative ale acțiunilor potențiale 

pentru a alege cea mai potrivită. 

1.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri de formare/instruire adecvate 

situației atunci când se învață sau se predau lucruri noi. 

 

1.5. Planificare: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili priorități, a organiza și a realiza 

activitatea. 

1.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiei societății informaționale 

(TIC) pentru a lucra și a învăța în societatea cunoașterii.  

 

2. Abilități  sociale:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru  a  lucra  cu  oamenii  în  vederea  atingerii 

obiectivelor. 

 

2.1. Comunicarea  interpersonală: Abilități  de exprimare  a  ideilor  și  opiniilor  în mod  clar,  încrezător  și 

concis în vorbire, scris și limbajul corpului.  

2.2. Lucrul în echipă: Abilitățile necesare pentru a lucra bine în echipă. 

2.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, soluționarea disputelor și rezolvarea 

nemulțumirilor și conflictelor sau negocierea cu alte persoane. 

2.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și  implicarea în diverse culturi  în moduri care să recunoască 

punctele comune și diferențele, să creeze legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc. 

 



Importanța competențelor transversale; media UE: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important)  

Abilitate  Media  

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

3,84 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,86 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,96 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,67 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,87 

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

3,80 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.   3,87 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,98 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,91 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,60 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,77 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,66 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,80 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,91 



Abilitate  Media  

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.   3,97 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,69 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,63 

 

În  general,  competențele  cognitive  sunt  cele  mai  apreciate  dintre  cele  trei  grupuri  de  competențe 

prezentate,  dar  diferența  privind  percepția  importanței  pentru  fiecare  grup  nu  este  semnificativă.  

Competențele sociale și competențele metodologice au același scor.  

Competența cea mai apreciată de studenții din întreaga Europă care au participat la sondaj este rezolvarea 

problemelor:  identificarea problemelor  complexe  și  analiza  informațiilor  aferente pentru  a dezvolta  și 

evalua opțiunile și a implementa soluții.  

Alte aptitudini  foarte apreciate de studenți  sunt: munca  în echipă, gândirea critică,  luarea deciziilor  și 

comunicarea interpersonală.  

După cum putem observa, cele trei grupuri principale de competențe au o percepție similară în medie, 

competențele cognitive fiind mult mai bine percepute de către elevi.  

Dacă facem o comparație cu sondajul realizat în cadrul acestui proiect, rezultatele sunt următoarele: 



 

 

Percepția importanței de către diferite grupuri: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important) 

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

Team‐work: Skills
required to work
well as part of the

team.

Critical thinking:
Using logic and
reasoning to
identify the
strengths and
weaknesses of
alternative
solutions,

conclusions or
approaches to
problems.

Analytical
thinking: analyzing
information and
using logic to
address work‐

related issues and
problems.

Interpersonal
communication:
Skills to express
ideas and views

clearly,
confidently and
concisely in

speech, writing
and body
language.

Decision‐making:
Considering the
relative costs and

benefits of
potential actions
to choose the

most appropriate
one.

Problem Solving:
identifying

complex problems
and reviewing

related
information to
develop and

evaluate options
and implement

solutions.

Importanța pe grupuri

Companii Studenți

Abilitate 

 Participarea la 
activități de 
mobilitate. 
Media.  

 Experiențe de 
muncă sau de 

stagiu. 
Media.   

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul 
de obținere și înțelegere a unor noi cunoștințe prin 
gândire, reflecție, experiență și simțuri.   

               
4,02    

                  
3,86    

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea 
logicii pentru a aborda aspecte și probleme legate de 
muncă.  

               
4,06    

                  
3,88    

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a 
raționamentului pentru a identifica punctele forte și 
punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau abordărilor 
alternative ale problemelor.  

               
4,16    

                  
4,04    

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare 
de judecăți cu privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

               
3,85    

                  
3,68    



 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau 
crearea de noi aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, 
inclusiv contribuții artistice.  

               
4,01    

                  
3,85    

Abilitate 

 Participarea la 
activități de 
mobilitate. 
Media.  

 Experiențe de 
muncă sau de 

stagiu. 
Media.   

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate 
utilizate pentru alocarea eficientă a resurselor.  

               
3,96    

                  
3,80    

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp 
și a timpului altora.  

               
4,01    

                  
3,87    

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor 
complexe și examinarea informațiilor conexe pentru a 
dezvolta și evalua opțiunile și a pune în aplicare soluții.  

               
4,18    

                  
4,00    

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor 
și beneficiilor relative ale acțiunilor potențiale pentru a o 
alege pe cea mai potrivită.  

               
4,07    

                  
3,90    

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor 
metode și proceduri de formare/instruire adecvate 
situației atunci când se învață sau se predau lucruri noi.  

               
3,68    

                  
3,60    

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri 
specifice pentru a stabili priorități, a organiza și a realiza 
activitatea.  

               
3,95    

                  
3,81    

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea 
încrezătoare și critică a tehnologiei societății 
informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în societatea 
cunoașterii.   

               
3,85    

                  
3,64    

 3.  Competențe  sociale:  Capacități  dezvoltate  utilizate 
pentru a lucra cu oamenii în vederea atingerii obiectivelor. 

               
4,09    

                  
3,81    

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare 
a ideilor și a opiniilor în mod clar, încrezător și concis în 
vorbire, în scris și prin limbajul corpului.   

               
4,25    

                  
3,96    

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a 
lucra bine în echipă.  

               
4,18    

                  
4,01    

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea 
plângerilor, soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor 
și conflictelor sau negocierea cu alte persoane.  

               
3,91    

                  
3,68    

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea 
în diverse culturi în moduri care să recunoască punctele 
comune și diferențele, să creeze legături cu ceilalți și să 
cultive respectul reciproc.  

               
4,01    

                  
3,57    



În general, studenții care au luat parte la activități de mobilitate au o percepție mai bună a competențelor 

transversale decât media tuturor studenților. Studenții care au participat la activități de mobilitate indică 

comunicarea interpersonală ca fiind cea mai importantă competență transversală, urmată de munca în 

echipă și gândirea critică.  

Studenții care au avut o experiență de internship sau au lucrat au indicat gândirea critică drept cea mai 

importantă  competență  transversală. Media  între  toate  competențele  este mai mică  decât  în  rândul 

studenților care au participat la activități de mobilitate.   Alte competențe care sunt importante pentru 

studenții cu o anumită experiență de muncă sunt: lucrul în echipă; rezolvarea problemelor și comunicarea 

interpersonală.  

 

Percepția în funcție de sex: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important) 

Abilitate 

Sex 

Femei  Bărbați 
Nu 

răspundeți. 

1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în 
procesul de obținere și înțelegere a unor noi 

cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri. 

3,84  3,73  4,00 

 1.1.  Gândire  analitică:  analiza  informațiilor  și 

utilizarea  logicii  pentru  a  aborda  aspecte  și 

probleme legate de muncă.  

3,81  3,85  4,00 

 1.2.  Gândirea  critică:  Utilizarea  logicii  și  a 

raționamentului pentru a identifica punctele forte 

și  punctele  slabe  ale  soluțiilor,  concluziilor  sau 

abordărilor alternative ale problemelor.  

3,96  3,87  4,16 

 1.3.  Gândirea  reflexivă:  procese  de  analiză  și 

formulare  de  judecăți  cu  privire  la  ceea  ce  s‐a 

întâmplat.   

3,70  3,47  3,66 



Abilitate 

Sex 

Femei  Bărbați 
Nu 

răspundeți. 

 1.4.  Gândirea  creativă:  Dezvoltarea,  proiectarea 

sau crearea de noi aplicații, idei, relații, sisteme sau 

produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,87  3,72  4,16 

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități 

dezvoltate  utilizate  pentru  alocarea  eficientă  a 

resurselor.  

3,80  3,66  3,86 

 2.1. Gestionarea  timpului: Gestionarea propriului 

timp și a timpului altora.  
3,90  3,74  3,85 

 2.2.  Rezolvarea  problemelor:  identificarea 

problemelor complexe și examinarea informațiilor 

conexe  pentru  a  dezvolta  și  evalua  opțiunile  și  a 

pune în aplicare soluții.  

4,01  3,89  4,00 

 2.3.  Luarea  deciziilor:  Luarea  în  considerare  a 

costurilor  și  beneficiilor  relative  ale  acțiunilor 

potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,88  3,87  3,66 

 2.4.  Strategii  de  învățare:  Selectarea  și  utilizarea 

unor  metode  și  proceduri  de  formare/instruire 

adecvate  situației  atunci  când  se  învață  sau  se 

predau lucruri noi.  

3,69  3,25  3,66 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri 

specifice pentru a stabili priorități, a organiza și a 

realiza activitatea.  

3,78  3,59  4,00 

 2.6.  Competențe  digitale:  implică  utilizarea 

încrezătoare  și  critică  a  tehnologiei  societății 

informaționale  (TIC)  pentru  a  lucra  și  a  învăța  în 

societatea cunoașterii.   

3,56  3,61  4,00 



Abilitate 

Sex 

Femei  Bărbați 
Nu 

răspundeți. 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate 

utilizate  pentru  a  lucra  cu  oamenii  în  vederea 

atingerii obiectivelor.  

3,85  3,60  4,00 

 3.1.  Comunicarea  interpersonală:  Abilități  de 

exprimare  a  ideilor  și  a  opiniilor  în  mod  clar, 

încrezător  și  concis  în  vorbire,  în  scris  și  prin 

limbajul corpului.   

3,93  3,79  4,16 

 3.2.  Lucrul  în  echipă:  Competențele  necesare 

pentru a lucra bine în echipă.  
3,93  3,91  4,16 

 3.3.  Gestionarea  conflictelor  și  negocierea: 

Gestionarea  plângerilor,  soluționarea  litigiilor  și 

rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea 

cu alte persoane.  

3,76  3,47  3,66 

 3.4.  Înțelegerea  interculturală:  valorizarea  și 

implicarea  în  diverse  culturi  în  moduri  care  să 

recunoască  punctele  comune  și  diferențele,  să 

creeze  legături  cu  ceilalți  și  să  cultive  respectul 

reciproc.  

3,76  3,21  4,00 

 

În general, femeile și persoanele care au decis să nu răspundă la această întrebare au o percepție mai 

mare a importanței competențelor transversale decât bărbații.  

Competențele mai bine apreciate de persoanele care au decis să nu răspundă la întrebare sunt: Gândirea 

critică; Gândirea creativă; Comunicarea interpersonală și Munca în echipă.  

Competențele  cele  mai  bine  apreciate  de  femei  sunt:  rezolvarea  problemelor,  gândirea  critică, 

comunicarea interpersonală și munca în echipă.  



Competențele  mai  bine  apreciate  de  bărbați  sunt:  munca  în  echipă,  rezolvarea  problemelor,  luarea 

deciziilor și gândirea critică.  

Importanța în funcție de domeniul de cunoștințe: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important) 

Abilitate 

Domeniul de cunoștințe 

Arte/

Științe 

umaniste 

Inginerie  Științe 

Științe 

ale 

sănătății 

Științe 

sociale 

1.  Competențe cognitive: 

Abilități utilizate în procesul 

de obținere și înțelegere a 

unor noi cunoștințe prin 

gândire, reflecție, 

experiență și simțuri. 

4,20  3,95  3,68  3,64  3,71 

1.1. Gândire analitică: analiza 

informațiilor și utilizarea 

logicii pentru a aborda 

aspecte și probleme legate 

de muncă. 

4,31  4,13  3,83  3,56  3,69 

1.2. Gândirea critică: 

Utilizarea logicii și a 

raționamentului pentru a 

identifica punctele forte și 

punctele slabe ale soluțiilor, 

concluziilor sau abordărilor 

alternative ale problemelor. 

4,36  4,08  3,87  4,03  3,80 

1.3. Gândirea reflexivă: 

procese de analiză și 

formulare de judecăți cu 

privire la ceea ce s‐a 

întâmplat. 

3,92  3,60  3,58  3,50  3,59 



Abilitate 

Domeniul de cunoștințe 

Arte/

Științe 

umaniste 

Inginerie  Științe 

Științe 

ale 

sănătății 

Științe 

sociale 

1.4. Gândirea creativă: 

Dezvoltarea, proiectarea sau 

crearea de noi aplicații, idei, 

relații, sisteme sau produse, 

inclusiv contribuții artistice. 

4,21  3,98  3,45  3,46  3,76 

2. Competențe 

metodologice: Capacități 

dezvoltate utilizate pentru 

alocarea eficientă a 

resurselor. 

4,04  3,85  3,66  3,28  3,72 

2.1. Gestionarea timpului: 

Gestionarea propriului timp 

și a timpului altora. 

4,00  3,89  3,87  3,56  3,82 

2.2. Rezolvarea problemelor: 

identificarea problemelor 

complexe și examinarea 

informațiilor conexe pentru a 

dezvolta și evalua opțiunile și 

a pune în aplicare soluții. 

4,07  4,09  4,04  3,76  3,91 

2.3. Luarea deciziilor: Luarea 

în considerare a costurilor și 

beneficiilor relative ale 

acțiunilor potențiale pentru a 

o alege pe cea mai potrivită. 

4,10  3,99  3,79  3,43  3,84 

2.4. Strategii de învățare: 

Selectarea și utilizarea unor 

metode și proceduri de 

3,84  3,54  3,08  3,23  3,52 



Abilitate 

Domeniul de cunoștințe 

Arte/

Științe 

umaniste 

Inginerie  Științe 

Științe 

ale 

sănătății 

Științe 

sociale 

formare/instruire adecvate 

situației atunci când se 

învață sau se predau lucruri 

noi. 

2.5. Planificarea: Elaborarea 

de obiective și planuri 

specifice pentru a stabili 

priorități, a organiza și a 

realiza activitatea. 

3,97  3,84  3,75  3,06  3,67 

2.6. Competențe digitale: 

implică utilizarea 

încrezătoare și critică a 

tehnologiei societății 

informaționale (TIC) pentru a 

lucra și a învăța în societatea 

cunoașterii. 

4,28  3,73  3,45  2,66  3,54 

3.        Competențe sociale: 

Capacități dezvoltate 

utilizate pentru a lucra cu 

oamenii în vederea atingerii 

obiectivelor. 

4,16  3,77  3,53  3,49  3,73 

3.1. Comunicarea 

interpersonală: Abilități de 

exprimare a ideilor și a 

opiniilor în mod clar, 

încrezător și concis în 

4,31  3,92  3,58  3,70  3,84 



Abilitate 

Domeniul de cunoștințe 

Arte/

Științe 

umaniste 

Inginerie  Științe 

Științe 

ale 

sănătății 

Științe 

sociale 

vorbire, în scris și prin 

limbajul corpului. 

3.2. Lucrul în echipă: 

Competențele necesare 

pentru a lucra bine în echipă. 

4,05  4,11  3,95  3,33  3,89 

3.3. Gestionarea conflictelor 

și negocierea: Gestionarea 

plângerilor, soluționarea 

litigiilor și rezolvarea 

plângerilor și conflictelor sau 

negocierea cu alte persoane. 

3,97  3,70  3,37  3,46  3,61 

3.4. Înțelegerea 

interculturală: valorizarea și 

implicarea în diverse culturi 

în moduri care să recunoască 

punctele comune și 

diferențele, să creeze 

legături cu ceilalți și să 

cultive respectul reciproc. 

4,31  3,35  3,20  3,46  3,56 

 

În general, studenții din domeniul artelor și al științelor umaniste acordă un scor mai mare competențelor 

transversale decât studenții din domeniul științelor și al științelor medicale. Gândirea critică este singura 

competență care se află pe primele patru locuri în topul celor mai valoroase competențe pentru toate 

grupurile de participanți.  

Alte competențe foarte apreciate de aproape toate grupurile de participanți sunt rezolvarea problemelor, 

comunicarea interpersonală, gândirea analitică și munca în echipă.  



 

Cursuri privind competențele transversale: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte greu de găsit) 

Abilitate  Media 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și 
simțuri.   

             3,02    

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

             2,95    

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

             3,06    

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

             2,94    

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

             3,14    

 2.  Competențe  metodologice:  Capacități  dezvoltate  utilizate  pentru 
alocarea eficientă a resurselor.  

             2,91    

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.               2,92    

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

             3,04    

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

             3,05    

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

             2,93    

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a 
stabili priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

             2,88    

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

             2,66    

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

             2,80    

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

             2,68    



Abilitate  Media 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în 
echipă.  

             2,63    

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

             3,01    

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi 
în moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze 
legături cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

             2,87    

 

Când vine vorba de a găsi cursuri pentru formarea competențelor transversale, studenții au pus pe piață 

și competențele cognitive ca fiind competențele din care este mai greu de găsit cursuri. De asemenea, 

aceștia percep că, în general, este ușor de găsit cursuri de competențe sociale. 

Competențele cognitive sunt, de asemenea, percepute ca fiind cele mai importante competențe de către 

studenți,  astfel  încât,  în  general,  este  necesar  să  se  ofere  mai  multe  cursuri  de  formare  în  aceste 

competențe.  Studenții  percep  că  pot  accesa  mai  ușor  decât  alte  cursuri  de  formare  legate  de 

competențele sociale, în special cele legate de lucrul în echipă. 

În ceea ce privește competențele metodologice, studenții consideră că oferta de competențe digitale este 

bună  și  că este ușor de găsit  cursuri pe această  temă; pe de altă parte,  luarea deciziilor  și  rezolvarea 

problemelor se află printre primele 4 competențe pentru care studenții consideră că este mai dificil de 

găsit un curs.  

Competențele cognitive sunt competențele percepute ca fiind cele mai importante de către studenți, dar 

și cele pe care aceștia le consideră mai dificil de găsit un curs. Capacitatea despre care studenții consideră 

că este mai complicat să găsească un curs este gândirea creativă, urmată de gândirea critică. Având în 

vedere importanța ambelor abilități, cursul de formare ar trebui să le includă pe ambele în planurile de 

învățământ. 

Dacă ne încrucișăm data, printre competențele soft skills pe care companiile spun că sunt greu de găsit la 

proaspeții  absolvenți  se numără  și  competențele despre  care  studenții  spun  că este greu  să  găsească 

cursuri care să le formeze.  

 



 

În general, cerințele pieței muncii se întâlnesc cu cerințele de formare din partea studenților, dar cursurile 

sunt mai ușor de găsit decât studenții și lucrează cu aceste competențe transversale, ceea ce înseamnă că 

programele de formare nu sunt eficiente și este nevoie de o mai mare colaborare între sectorul de afaceri 

și instituțiile de învățământ superior pentru a crea programe de formare relevante pentru ambele.  

  

 

 

  Belgia 

 

În total, 95 de studenți au participat la acest studiu de cercetare. Categorizarea acestora este următoarea: 

În funcție de domeniul de cunoștințe:  

Domeniul de cunoștințe  Număr de participanți 

Inginerie și arhitectură  8 

Științe ale sănătății  24 

Știință  4 

Științe sociale și juridice  59 

Total  95 

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Decision‐making. Problem Solving. Creative thinking. Critical thinking.

Nevoile pieței muncii vs. oferta de formare

Companii Studenți



 

În funcție de sex:  

 

 

 

 

 

În funcție de vârstă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea anterioară la activități de mobilitate: 

 

 

 

 

 

Experiența profesională: 

Sex  Număr de participanți 

Femeie  67 

Masculin  26 

Prefer să nu răspund.  2 

Total  95 

Vârsta  Număr de participanți 

17 ‐ 25 de ani  87 

26 ‐ 30 de ani  6 

+ 30 de ani  2 

Total  95 

Participarea  la  activități  de 

mobilitate 

Număr de participanți 

Nu  81 

Da  14 

Total  95 



Experiența profesională  Număr de participanți 

Nu  19 

Da  76 

Total  95 

 

Importanța competențelor transversale; media UE: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important)  

Abilitate  Belgia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

3,61 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,56 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,00 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,43 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,43 

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

3,62 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.  
3,74 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,89 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,62 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,38 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,68 



Abilitate  Belgia 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,42 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,72 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,83 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.  
3,93 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,58 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,53 

 

   



 Polonia 

În total, 117 studenți au participat la acest studiu de cercetare. Categorizarea acestora este următoarea: 

În funcție de domeniul de cunoștințe:  

Domeniul de cunoștințe  Număr de participanți 

Inginerie și arhitectură  40 

Științe ale sănătății  5 

Știință  7 

Științe sociale și juridice  65 

Total  117 

 

 În funcție de sex:  

 

 

 

În funcție de vârstă: 

 

 

 

 

 

Participarea anterioară la activități de mobilitate: 

Sex  Număr de participanți 

Femeie  63 

Masculin  54 

Total  117 

Vârsta  Număr de participanți 

17 ‐ 25 de ani  114 

26 ‐ 30 de ani  3 

Total  117 

Participarea  la  activități  de 

mobilitate 

Număr de participanți 

Nu  108 



 

 

 

 

 

Experiența profesională: 

Experiența profesională  Număr de participanți 

Nu  46 

Da  71 

Total  117 

 

Importanța competențelor transversale; media UE: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important)  

Abilitate  Polonia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

3,77 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,88 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,83 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,56 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,82 

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

3,72 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.  
3,81 

Da  9 

Total  117 



Abilitate  Polonia 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,97 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

4,03 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,29 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,71 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,50 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,61 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,89 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.  
3,83 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,40 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,31 

 

   



 Portugalia 

În total, 107 studenți au participat la acest studiu de cercetare. Categorizarea acestora este următoarea: 

În funcție de domeniul de cunoștințe:  

Domeniul de cunoștințe  Număr de participanți 

Inginerie și arhitectură  30 

Știință  1 

Științe sociale și juridice  76 

Total  107 

 

 În funcție de sex:  

 

 

 

 

În funcție de vârstă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sex  Număr de participanți 

Femeie  61 

Masculin  44 

Prefer să nu răspund.  2 

Total  107 

Vârsta  Număr de participanți 

17 ‐ 25 de ani  70 

26 ‐ 30 de ani  4 

+ 30  33 

Total  107 



 

Participarea anterioară la activități de mobilitate: 

 

 

 

 

 

Experiența profesională: 

Experiența profesională  Număr de participanți 

Nu  45 

Da  62 

Total  107 

 

 

Importanța competențelor transversale; media UE: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important)  

Abilitate  Portugalia 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

3,78 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,74 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,89 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,70 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,78 

Participarea  la  activități  de 

mobilitate 

Număr de participanți 

Nu  104 

Da  3 

Total  107 



Abilitate  Portugalia 

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

3,83 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.  
3,89 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,93 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,84 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,79 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,85 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,67 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,88 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,91 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.  
4,01 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,85 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc. 

3,77 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 România 

 

În total, 102 studenți au participat la acest studiu de cercetare. Categorizarea acestora este următoarea: 

În funcție de domeniul de cunoștințe:  

Domeniul de cunoștințe  Număr de participanți 

Inginerie și arhitectură  14 

Științe ale sănătății  1 

Științe sociale și juridice  87 

Total  102 

 

În funcție de sex:  

 

 

 

 

În funcție de vârstă: 

Sex  Număr de participanți 

Femeie  55 

Masculin  47 

Total  102 

Vârsta  Număr de participanți 

17 ‐ 25 de ani  90 

26 ‐ 30 de ani  6 

+ 30  6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea anterioară la activități de mobilitate: 

 

 

 

 

 

Experiența profesională: 

Experiența profesională  Număr de participanți 

Nu  47 

Da  55 

Total  102 

 

 

Importanța competențelor transversale; media UE: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important)  

Total  102 

Participarea  la  activități  de 

mobilitate 

Număr de participanți 

Nu  80 

Da  22 

Total  102 



Abilitate  România 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

3,73 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

3,71 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

3,68 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

3,60 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

3,93 

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

3,71 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.  
3,73 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

3,85 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

3,84 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

3,55 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

3,55 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,76 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

3,61 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

3,66 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.  
3,73 



Abilitate  România 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

3,56 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

3,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spania 

În total, 106 studenți au participat la acest studiu de cercetare. Categorizarea acestora este următoarea: 

În funcție de domeniul de cunoștințe:  

Domeniul de cunoștințe  Număr de participanți 

Arte și științe umaniste  38 

Inginerie și arhitectură  38 

Știință  12 

Științe sociale și juridice  18 

Total  106 

 

În funcție de sex:  



 

 

 

 

 

În funcție de vârstă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea anterioară la activități de mobilitate: 

 

 

 

 

 

Experiența profesională: 

Experiența profesională  Număr de participanți 

Sex  Număr de participanți 

Femeie  61 

Masculin  43 

Prefer să nu răspund.  2 

Total  106 

Vârsta  Număr de participanți 

17 ‐ 25 de ani  90 

26 ‐ 30 de ani  11 

+ 30  5 

Total  106 

Participarea  la  activități  de 

mobilitate 

Număr de participanți 

Nu  71 

Da  35 

Total  106 



Nu  50 

Da  56 

Total  102 

 

 

Importanța competențelor transversale; media UE: (0‐ Nu am o opinie; 5‐ Este foarte important)  

Abilitate  Spania 

 1.  Competențe cognitive: Abilități utilizate în procesul de obținere și 
înțelegere a unor noi cunoștințe prin gândire, reflecție, experiență și simțuri.  

4,28 

 1.1. Gândire analitică: analiza informațiilor și utilizarea logicii pentru a 
aborda aspecte și probleme legate de muncă.  

4,36 

 1.2. Gândirea critică: Utilizarea logicii și a raționamentului pentru a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale soluțiilor, concluziilor sau 
abordărilor alternative ale problemelor.  

4,42 

 1.3. Gândirea reflexivă: procese de analiză și formulare de judecăți cu 
privire la ceea ce s‐a întâmplat.   

4,07 

 1.4. Gândirea creativă: Dezvoltarea, proiectarea sau crearea de noi 
aplicații, idei, relații, sisteme sau produse, inclusiv contribuții artistice.  

4,28 

 2. Competențe metodologice: Capacități dezvoltate utilizate pentru alocarea 
eficientă a resurselor.  

4,10 

 2.1. Gestionarea timpului: Gestionarea propriului timp și a timpului altora.  
4,16 

 2.2. Rezolvarea problemelor: identificarea problemelor complexe și 
examinarea informațiilor conexe pentru a dezvolta și evalua opțiunile și a 
pune în aplicare soluții.  

4,26 

 2.3. Luarea deciziilor: Luarea în considerare a costurilor și beneficiilor 
relative ale acțiunilor potențiale pentru a o alege pe cea mai potrivită.  

4,16 

 2.4. Strategii de învățare: Selectarea și utilizarea unor metode și proceduri 
de formare/instruire adecvate situației atunci când se învață sau se predau 
lucruri noi.  

4,01 

 2.5. Planificarea: Elaborarea de obiective și planuri specifice pentru a stabili 
priorități, a organiza și a realiza activitatea.  

4,04 



Abilitate  Spania 

 2.6. Competențe digitale: implică utilizarea încrezătoare și critică a 
tehnologiei societății informaționale (TIC) pentru a lucra și a învăța în 
societatea cunoașterii.   

3,96 

 3.        Competențe sociale: Capacități dezvoltate utilizate pentru a lucra cu 
oamenii în vederea atingerii obiectivelor.  

4,19 

 3.1. Comunicarea interpersonală: Abilități de exprimare a ideilor și a 
opiniilor în mod clar, încrezător și concis în vorbire, în scris și prin limbajul 
corpului.   

4,27 

 3.2. Lucrul în echipă: Competențele necesare pentru a lucra bine în echipă.  
4,34 

 3.3. Gestionarea conflictelor și negocierea: Gestionarea plângerilor, 
soluționarea litigiilor și rezolvarea plângerilor și conflictelor sau negocierea cu 
alte persoane.  

4,09 

 3.4. Înțelegerea interculturală: valorizarea și implicarea în diverse culturi în 
moduri care să recunoască punctele comune și diferențele, să creeze legături 
cu ceilalți și să cultive respectul reciproc.  

4,06 

 

   



 Compararea importanței competențelor transversale pe țări 

 

 

 

 

 

1.  Cognitive skills: Skills used in the process of obtaining and
understanding new knowledge through thought, reflection,

experience, and the senses.

UE 3.84

Belgia 3.61

Polonia 3.77

Portugalia 3.78

România 3.73

Spania 4.28
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1.1.  Analytical thinking: analyzing information and using logic to
address work‐related issues and problems.

UE 3.86

Belgia 3.56

Polonia 3.88

Portugalia 3.74

România 3.71

Spania 4.36

 ‐
 0.50
 1.00
 1.50
 2.00
 2.50
 3.00
 3.50
 4.00
 4.50
 5.00

IMPORTANȚA COMPETENȚELOR

UE

Belgia

Polonia

Portugalia

România

Spania



 

 

 

 

 

1.3.  Reflective thinking: processes of analyzing and making judgments
about what has happened.

UE 3.67

Belgia 3.43

Polonia 3.56

Portugalia 3.70

România 3.60

Spania 4.07
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1.2.  Critical thinking: Using logic and reasoning to identify the
strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or

approaches to problems.

UE 3.96

Belgia 4.00

Polonia 3.83

Portugalia 3.89

România 3.68

Spania 4.42
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1.4.  Creative thinking: Developing, designing, or creating new
applications, ideas, relationships, systems, or products, including

artistic contributions.

UE 3.87

Belgia 3.43

Polonia 3.82

Portugalia 3.78

România 3.93

Spania 4.28
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2. Methodological skills: Developed capacities used to allocate
resources efficiently.

UE 3.80

Belgia 3.62

Polonia 3.72

Portugalia 3.83

România 3.71

Spania 4.10
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2.1.  Time management: Managing one's own time and the time of
others.

UE 3.87

Belgia 3.74

Polonia 3.81

Portugalia 3.89

România 3.73

Spania 4.16
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2.2.  Problem Solving: identifying complex problems and reviewing
related information to develop and evaluate options and implement

solutions.

UE 3.98

Belgia 3.89

Polonia 3.97

Portugalia 3.93

România 3.85

Spania 4.26
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2.3.  Decision‐making: Considering the relative costs and benefits of
potential actions to choose the most appropriate one.

UE 3.91

Belgia 3.62

Polonia 4.03

Portugalia 3.84

România 3.84

Spania 4.16
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2.4.  Learning strategies: Selecting and using training/instructional
methods and procedures appropriate for the situation when learning

or teaching new things.

UE 3.60

Belgia 3.38

Polonia 3.29

Portugalia 3.79

România 3.55

Spania 4.01
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2.5.  Planning: Developing specific goals and plans to prioritize,
organize, and accomplish the work.

UE 3.77

Belgia 3.68

Polonia 3.71

Portugalia 3.85

România 3.55

Spania 4.04
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2.6.  Digital skills:  involve confident and critical use of information
society technology (ICT) in for working and learning in the knowledge

society.

UE 3.66

Belgia 3.42

Polonia 3.50

Portugalia 3.67

România 3.76

Spania 3.96
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3. Social skills: Developed capacities used to work with people to
achieve goals.

UE 3.80

Belgia 3.72

Polonia 3.61

Portugalia 3.88

România 3.61
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3.1.  Interpersonal communication: Skills to express ideas and views
clearly, confidently and concisely in speech, writing and body

language.

UE 3.91

Belgia 3.83

Polonia 3.89

Portugalia 3.91

România 3.66

Spania 4.27
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3.2.  Team‐work: Skills required to work well as part of the team.
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3.3.  Conflict management and negotiation: Handling complaints,
settling disputes, and resolving grievances and conflicts, or otherwise

negotiating with others.

UE 3.69

Belgia 3.58

Polonia 3.40
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România 3.56
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3.4.  Inter‐cultural understanding: value and engaging with diverse
cultures in ways that recognize commonalities and differences, create

connections with others and cultivate mutual respect.

UE 3.63
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Interviurile profesorilor. 

Scopul acestei secțiuni este de a cunoaște percepția pe care o au profesorii despre importanța 

competențelor transversale, dacă își formează elevii în acest domeniu și cum să includă formarea 

competențelor transversale în programele oficiale.  

 

Șablon 

Instrucțiuni pentru intervievator 

1‐ Înregistrați interviul, cu un reportofon sau cu orice alt dispozitiv electronic. Asigurați‐vă că aveți 

suficientă baterie și că dispozitivul funcționează corect.  

2‐ Luați interviul în limba în care atât dumneavoastră, cât și intervievatorul vă simțiți mai confortabil. 

3‐ Secțiunile și exemplele de întrebări nu sunt un scenariu închis, lăsați persoana intervievată să se 

exprime.  

4‐ Dacă la final considerați că nu ați vorbit despre vreuna dintre secțiunile principale, puteți reveni 

asupra ei și pune întrebări suplimentare. Folosiți exemplele de întrebări dacă aveți nevoie. 

5‐ Pentru fiecare interviu, rezumați principalele concluzii pentru fiecare secțiune și un scurt rezumat 

final în limba engleză. 

 

Șablon:  

Interviu Nr:         

Data:            Durata:  

DATE PERSONALE: 

Numele partenerului de interviu:  

Instituția pentru care lucrează: 

Profesia și domeniul de activitate: 

Diploma pe care o predă: 

Subiect:  

Curs: 

Sex: 



Vârsta: 

Naționalitate: 

E‐mail: 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorilor cu privire la importanța competențelor 

transversale:  scopul  principal  al  acestei  secțiuni  este  de  a  afla  dacă  profesorii  sunt  conștienți  de 

importanța competențelor transversale și dacă simt nevoia de a‐și forma elevii în acest domeniu.  

De asemenea, ar fi interesant de știut dacă profesorii au legături cu sectorul de afaceri sau cu piața 

muncii.  

Exemple de întrebări care trebuie adresate: 

‐ Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

‐ Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

‐ Credeți  că  abilitățile  transversale  sunt  importante  pentru  a  favoriza  încorporarea  în muncă  a 

noilor absolvenți?  

‐ Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

‐ Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.    În această secțiune căutăm să aflăm mai multe despre  rolul profesorului  în dezvoltarea 

competențelor transversale și despre modul de formare a competențelor în context universitar.  

Exemple de întrebări: 

‐ Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

‐ Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

‐ Ar trebui ca profesorii să  joace mai mult un rol de coaching  în programele de educație pentru 

competențe transversale? 



‐ Clasele cu mulți studenți pot împiedica dezvoltarea și exersarea competențelor transversale. Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

‐ Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

‐ Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. ´Ultima secțiune urmărește să 

colecteze opinia profesorilor despre cum pot fi formate competențele transversale în universități.  

Exemple de întrebări:  

‐ Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

‐ Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

‐ Ar  trebui  să existe programe de soft  skills  în  fiecare  licență;  cu  independență de domeniul de 

studiu? 

‐ Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

   



Belgia:  

Toți  profesorii  belgieni  care  au  participat  la  interviuri  au  fost  de  acord  cu  importanța  pe  care  o  au 

competențele  transversale pentru creșterea capacității de  inserție profesională a  studenților  lor  și, de 

asemenea, cu importanța pe care o au competențele transversale în procesul de predare.  

Unele dintre concluzii sunt: 

‐ 60% din toate competențele solicitate în anunțurile de angajare sunt competențe transversale.  

‐ Pentru o mai bună formare a competențelor transversale, grupurile trebuie să fie mici, sub 25 de 

elevi pe grup. Grupurile mai mari fac imposibilă atingerea tuturor participanților și reprezintă un 

impediment pentru predarea competențelor transversale.  

‐ Competențele transversale ar trebui să fie predate de către toți profesorii ca fiind competențe 

transversale.  

‐ Unele competențe transversale sunt mai ușor de format decât altele, de exemplu, gestionarea 

timpului este mai ușor de format decât spiritul critic.  

‐ Una dintre cele mai bune modalități de formare a competențelor transversale este prin jocuri și 

jocuri de rol.  

 

1. Odile Heintz 

Data:  18 ianuarie 2019          Durată:  1 oră 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Haute Ecole de la Province de Liège  

Parcursul profesional: A absolvit cu o diplomă de licență în comunicare la HEPL, apoi a făcut un master 

în sociologie la Universitatea din Liege. A început să lucreze pentru o companie cu sediul în Luxemburg 

specializată în formarea antreprenorilor din sectoarele marketing, comunicare și evenimente. A format 

directori în tehnici de comunicare (cum să vorbească în public,...). Apoi a început să lucreze în domeniul 

resurselor umane pentru o companie care ajută șomerii de lungă durată să‐și găsească un loc de muncă. 

A lucrat pentru aceste două companii timp de 6 ani. Apoi a început să predea filozofie morală la o școală 

secundară timp de 7 ani. În prezent, este lector la HEPL. 

Facultatea: Științe sociale și economie 



Licențiați/masteranzi  în  cauză:  Licență  în  cooperare  internațională,  licență  în  managementul 

resurselor umane, licență în asistență socială și masterat în management public. 

Cursuri predate: Seminar de cercetare cantitativă și calitativă, seminar de competențe transversale și 

îndrumare pentru a găsi și a prospera într‐un plasament, sociologie, cursuri de organizare a instituțiilor 

sociale. 

Sex: Femeie 

Vârsta: 39 

Naționalitate: Belgian 

E‐mail: odile.heintz@ens.provincedeliege.be 

REZUMAT 

Pentru  ea,  competențele  transversale  sunt  competențe  comportamentale  pe  care  le  numește  și 

"competențe  de  viață",  deoarece  pentru  ea  sunt  aproape  înnăscute  și  sunt  mai  degrabă  legate  de 

personalitatea cuiva.  

Acestea sunt esențiale pentru a obține un loc de muncă, dar și pentru a prospera odată ce ați obținut un 

loc de muncă, pentru a vă integra într‐o echipă și, în principiu, pentru a răspunde așteptărilor conducerii. 

Pentru  a  se  integra  în  lumea muncii,  înainte  de  a  avea  competențe  transversale,  tinerii  ar  trebui  să 

stăpânească  regulile  de  etichetă  (postură,  punctualitate,  politețe  și  vocabular).  Competențele 

transversale  includ aceste  reguli  de etichetă, precum și  acuratețea,  adaptabilitatea,  simțul  efortului  și 

perseverența.  

La  primul  său  loc  de muncă,  a  participat  la  proiecte  de  competențe  transversale,  deoarece  diferitele 

cursuri  de  formare  pe  care  le‐a  oferit  vizau  dezvoltarea  competențelor  transversale  (managementul 

echipei, comunicare,...) La cel de‐al doilea loc de muncă, persoanele care își căutau un loc de muncă au 

primit  o  formare  în  domeniul  competențelor  transversale  (punctualitate,  seriozitate,  comunicare  cu 

empatie, gestionarea furiei, atenție la detalii, igienă de bază,...), deoarece acestea puteau lucra pentru o 

companie de spălătorie, dar aveau și contacte cu clienții.  

Pentru ea, un profesor bun trebuie să fie uman, binevoitor, răbdător, curios și perseverent, cu abilități de 

comunicare și de organizare. Ea consideră că profesorii le predau în mod constant elevilor lor competențe 

transversale,  cerându‐le  să aibă o postură bună,  să  comunice bine,  să  fie exacți,  punctuali,  să predea 

lucrări îngrijite,... Acestea sunt competențe transversale pe care doresc să le dobândească. Unele abilități 



ar trebui de fapt să fie predate acasă, dar, din păcate, elevii nu au aceeași pregătire. Așa că este logic și 

normal ca profesorii să‐i învețe ceva ce nu au învățat în altă parte.    

Sălile  de  lectură  nu  sunt  potrivite  pentru  predarea  competențelor  transversale.  Într‐o  lume  perfectă, 

acestea  ar  fi  predate  în  grupuri  de  12  studenți.  În  grupurile  mari,  profesorul  nu  poate  aborda  toate 

problemele și nu poate permite tuturor elevilor să se exprime din lipsă de timp. Din păcate, majoritatea 

grupurilor  pe  care  le  predă  au  între  50  și  140  de  elevi.  Cu  toate  acestea,  cursul  ei  de  "competențe 

transversale" este predat la grupuri de 25 de studenți. 

A urmat o mulțime de cursuri de formare legate de competențele transversale: analiza tranzacțională (a 

învăța să ne provocăm pe noi înșine și să ne înțelegem comportamentul), comunicarea non‐violentă (a 

comunica într‐un mod binevoitor și respectuos), coaching, programare neuro‐lingvistică.   

Din  primul  până  în  al  treilea  an,  putem  vedea  clar  că  studenții  noștri  și‐au  dezvoltat  capacitatea  de 

adaptare  și  de  organizare.  Sunt  capabili  să  structureze mai  bine  informația,  să  își  ducă  la  bun  sfârșit 

sarcinile, și‐au dezvoltat spiritul critic, au dobândit reflexe automate...Competențele transversale predate 

la Colegiu  sunt  esențiale  pentru  a  se  integra  în  lumea muncii.  Creativitatea  este  poate o  competență 

transversală pe care ar trebui să o  îmbunătățească. Elevii sunt obișnuiți să  lucreze într‐un cadru.   Fără 

acesta, se simt pierduți. Dar a avea abordări diferite ale problemelor este de fapt primordial pentru a le 

rezolva în lumea profesională.  

 

Când  ne  uităm  la  anunțurile  de  angajare,  putem  observa  că  60%  dintre  cerințe  sunt  legate  de 

competențele transversale. Așadar, studenții noștri ar trebui să fie pregătiți. Ar trebui să‐i învățăm treptat. 

În primul an, ei ar trebui să indice competențele transversale pe care trebuie să le îmbunătățească. În anul 

al doilea, ar trebui să dezvolte aceste competențe prin diverse exerciții, iar în anul al treilea, ar trebui să 

verifice dacă au dobândit aceste competențe și să identifice competențele transversale care sunt cel mai 

des solicitate în viitoarele lor locuri de muncă.  

Competențele  transversale  sunt  predate  prin  activități,  jocuri...  În  cadrul  cursurilor  sale,  oferă  puțină 

teorie, dar le cere studenților să participe foarte mult.  

Mai întâi, ei fac un exercițiu, iar apoi Odile prezintă teoria corespunzătoare. De exemplu, în grupuri de 4, 

elevii primesc un ou, o sfoară și un burete. Ei trebuie să găsească o soluție pentru ca oul să cadă fără să 

se spargă. La sfârșitul exercițiului, elevii își pot analiza rolul lor în grup (adept, lider și evazionist). Pe baza 

celor spuse de aceștia, profesorul oferă informații suplimentare și explică teoria privind diferitele tipuri 

de comportament posibile atunci când se lucrează în echipă.    



Un alt exemplu: înainte de a preda comunicarea non‐violentă, ea folosește jocul "alunele și gorilele". Unii 

elevi vor fi aleși drept "gorile" și vor trebui să facă totul pentru a‐i mulțumi pe ceilalți elevi (aleși drept 

"alune") timp de o săptămână, fără să le spună că ei sunt alunele lor. O săptămână mai târziu, "alunele" 

vor spune gorilei lor dacă sunt mulțumiți de comportamentul colegului lor, folosind tehnici de comunicare 

non‐violentă,  de  exemplu:  "Am  observat  că  ai  ținut  ușa  deschisă  și  m‐am  simțit  luat  în  considerare, 

mulțumesc." sau "Nu am observat în niciun moment că ești gorila mea".  

Un alt exemplu: studenții trebuie să aducă două anunțuri de angajare, unul din sectorul lor și altul. Apoi 

trebuie să identifice competențele transversale solicitate și astfel își dau seama cât de importante sunt 

aceste competențe.  

Pentru a dezvolta creativitatea, ea proiectează câteva imagini pe o tablă albă, spunându‐le că sunt luate 

din filme. Elevii trebuie să dea numele unui film și să explice alegerea lor. În acest fel, ei își pot dezvolta 

creativitatea și, în același timp, își exersează alte abilități, cum ar fi vorbitul în public, deoarece își prezintă 

oral alegerea. Profesorul va evalua apoi structura și coerența textului, postura, vocabularul ales...) 

În concluzie, predarea competențelor transversale ar trebui să se facă treptat și să fie integrată în celelalte 

cursuri  din  curriculum.  Cu  toate  acestea,  un  curs  specific  de  competențe  transversale  le  permite 

studenților să se concentreze asupra competențelor specifice necesare în viitorul lor loc de muncă și  îi 

permite profesorului să se concentreze asupra fiecărui student. La finalul acestui curs, studenții trebuie 

să facă o evaluare a competențelor personale și să explice soluțiile concrete pe care le vor aduce dacă le 

lipsesc unele dintre aceste competențe. 

 

2. Cloé Stéveny 

Data: 21 ianuarie 2019          Durată: 1h 20 minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Haute Ecole de la Province de Liège  

Parcursul  profesional:  A  absolvit  ca  psiholog  clinician.  A  început  să  lucreze  în  departamentul  de 

psihiatrie al unui spital.  Apoi a lucrat pentru un serviciu de asistență a poliției pentru victime. Apoi a urmat 

un curs de dinamică a grupurilor și analiză instituțională la Universitatea din Liege. A lucrat ca formator 

independent în domeniul muncii în echipă și al prevenirii conflictelor. În prezent, predă la HEPL de 11 ani.  



Facultatea: Științe sociale și educație 

Licențiați/masteranzi  în  cauză:  Licență  în  asistență  socială,  licență  în  resurse  umane,  master  în 

prevenirea și gestionarea conflictelor. 

Cursuri  predate:  Coordonarea  stagiilor  de  practică  ale  studenților,  Îndrumare  proiecte  profesionale, 

Formare în lucrul în echipă, metodologia de prevenire a violenței, managementul conflictelor 

 

 

REZUMAT 

Pentru ea,  competențele  transversale  sunt  toate  competențele  transdisciplinare care  sunt  în principal 

interpersonale. Ele se referă, de asemenea, la gestionarea stresului, adaptabilitate și auto‐prezentare. 

De când a intrat în lumea muncii, a pregătit oameni în domeniul competențelor transversale. Când a lucrat 

în cadrul serviciului de asistență a poliției pentru victime, a lucrat la gestionarea stresului și la modul de 

abordare a situațiilor de criză și  i‐a ajutat pe ofițerii de poliție să gestioneze situațiile dificile și să aibă 

atitudinea potrivită. Proiectele au dus la diverse acțiuni: ofițerii de poliție au primit sprijinul managerilor 

sau au fost îndrumați către "echipa de stres" atunci când s‐au confruntat cu un eveniment șocant, au fost 

rezolvate unele probleme de organizare... 

 

Pentru ea, profesorii ar trebui să fie capabili să gestioneze un grup, să îi asculte pe ceilalți, să fie disponibili, 

să rezolve conflictele, dar și să se exprime în public și să stârnească interesul publicului.   În plus, ar trebui 

să fie capabili să lucreze în echipă. Ea consideră că predarea competențelor transversale este în mod clar 

rolul  profesorului,  în  special  al  ei,  deoarece  dezvoltarea  competențelor  transversale  este  obiectivul 

cursurilor sale. Ea predă în grupuri de 15‐25 de studenți.  Pentru ea, această dimensiune este principala 

condiție pentru predarea competențelor transversale. În plus, ea consideră că acestea ar trebui predate 

în  toate  programele  de  învățământ,  deoarece  în  lumea  muncii,  toate  locurile  de  muncă  necesită 

competențe transversale, indiferent de sector.  

Cu toate acestea, ea deplânge faptul că profesorii din învățământul primar și secundar nu sunt implicați 

în predarea acestor competențe. Ei nu  iau cu adevărat  în considerare aceste competențe, cu excepția 

câtorva școli specializate în metodele de predare Freinet.  



A participat din proprie inițiativă la diverse cursuri de formare de scurtă durată (1‐2 zile) care au implicat 

predarea de competențe transversale: sociocrație, gestionarea violenței, inteligență colectivă. 

Studenților  li  se  predau  competențe  transversale  pe  tot  parcursul  studiilor.  Cu  toate  acestea,  ei  au 

dificultăți în a transfera aceste competențe într‐un alt context. De exemplu, la Resurse umane, au un curs 

de negociere. Când încep exercițiul, nu aplică spontan ceea ce au văzut la curs. Dar când le spune să facă 

ceva, ei știu exact ce trebuie să facă și o fac.  Așadar, ceea ce au învățat nu este încă automat. Poate că ar 

trebui să aloce mai mult timp pentru asta.  

De asemenea, oferă cursuri de formare pentru profesorii absolvenți de educație specială pe care i‐a avut 

ca studenți cu câțiva ani înainte. Ceea ce observă ea este că aceștia nu aplică nimic din ceea ce au învățat 

în timpul studiilor (au dificultăți în a conduce o ședință, nu sunt asertivi). Știu teoria despre asta, dar sunt 

incapabili să o pună în practică. Atunci când le cerem să analizeze o situație, nu sunt capabili să facă un 

pas înapoi și să aibă o imagine de ansamblu, mai ales în ceea ce privește relațiile cu ceilalți.   

În ceea ce privește metodele folosite, în cursul ei de negociere și gestionare a conflictelor, ea folosește 

două tehnici. Fie le prezintă teoria și apoi face exerciții, cum ar fi o situație apropiată de realitate sau un 

joc  de  rol  în  care  trebuie  să  aplice  ceea  ce  tocmai  au discutat,  fie  îi  pune  într‐o  situație  și  îi  pune  să 

ghicească contextul teoretic. De exemplu, ea vrea ca ei să exerseze mandatul dublu, așa că îi pune într‐o 

situație concretă în care trebuie să exerseze acest lucru. În cazul studenților de la masterat, predă un curs 

mai mult teoretic, dar, ori de câte ori este posibil, oferă un feedback cu privire la modul în care au condus 

ședința, au luat decizia sau au comunicat. Acest lucru este posibil doar dacă suntem instruiți în modul de 

a observa și de a oferi feedback.  

În concluzie, predarea competențelor transversale ar trebui să se facă în grupuri mici (maxim 18 elevi) și 

mai ales prin jocuri. În plus, trebuie să stăpânim subtilitățile limbajului nostru pentru a observa o situație. 

Ar trebui să folosim jocurile de rol folosite în companii și să le transformăm în exerciții. În ceea ce privește 

sesiunea de formare de o săptămână pe care Eurofors o planifică pentru anul viitor, ar fi  interesant să 

lucrăm în mod repetat asupra unei abilități și, de exemplu, pentru a le dezvolta abilitățile de observare, ar 

trebui să realizăm videoclipuri pentru ca ei să se antreneze în a detecta elementele verbale și non‐verbale 

ale unei situații.  

 

3. Jean‐Marie Dujardin 

Data: 5 februarie 2019          Durată: 45 de minute 



DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Liège (ULG) 

Parcursul profesional: A absolvit ca inginer de vânzări la HEC. Apoi a urmat un doctorat în administrarea 

afacerilor. A început să predea la liceu și a lucrat, de asemenea, la ONEM, unde a oferit cursuri de formare. 

Apoi a început să lucreze la HEC ca asistent și și‐a început doctoratul. În prezent, este lector la HEC.   

Facultatea: Economie 

Programele de studii în care predă: Management și resurse umane 

Cursuri  predate:  dezvoltarea  competențelor  transversale  în  domeniul  managerial,  managementul 

competențelor 

REZUMAT 

Pentru  el,  competențele  transversale  se  referă  la  tehnici  de  comunicare,  negociere  și  gestionarea 

conflictelor, stabilirea obiectivelor, munca în echipă și leadership. Fără ele, este dificil să se integreze în 

lumea muncii.  

Profesorii  trebuie  să  fie  capabili  să  comunice,  să  lucreze  în echipă,  să gestioneze  conflictele  și  să aibă 

abilități  de  conducere.  În  ceea  ce  îl  privește,  a  participat  la  cursuri  externe  de  analiză  tranzacțională, 

programare neuro‐lingvistică, competențe transversale și a fost instruit de colegi seniori care au predat 

competențe transversale înaintea lui. 

Pentru el,  predarea  competențelor  transversale  este  rolul  oricărui  profesor,  chiar dacă  cursul  nu este 

dedicat  în  mod  special  acestui  aspect.    Aceștia  pot  oricând  să  predea  competențe  transversale  prin 

metodele lor de predare. Competențele soft ar trebui să fie predate de toți profesorii, mai des și într‐un 

mod mai bun. 

El lucrează cu grupuri de aproximativ 70 de elevi. Grupurile mari (adică 200 de elevi) sunt un impediment 

pentru el.  

"Seminarul său despre abilitățile de management" (de 4 ori 4 ore) a evoluat de când a început să‐l predea. 

Scopul este de a‐i pregăti pe studenți și de a‐i ajuta să își dezvolte competențe transversale. Lecția se ține 

în  grupuri  de  25‐30  de  studenți  și  este  compusă  pe  4  teme:  comunicare,  gestionarea  conflictelor  și 

stabilirea obiectivelor, conducerea unei ședințe și, în final, leadership.  Cea mai importantă este metoda 

de predare utilizată. Timp de mulți ani, el obișnuia să explice teoria și apoi să folosească jocurile de rol ca 



exercițiu practic. Multă vreme, obișnuiam să înregistrăm jocurile de rol pentru a le viziona împreună cu 

studenții, dar era greoi și dificil de organizat.   

În prezent, ceea ce a mai rămas din toate acestea este utilizarea grilei de observație, care este  foarte 

importantă și derivă din teorie.   

Exemplu: dacă fac un exercițiu despre managementul conflictelor, elevii merg să ia teoria pe platforma 

HEC unde pot găsi și grila de observație care conține 10‐15 lucruri de observat. În timpul jocului de rol, ei 

vor folosi această listă de verificare și se vor referi la teorie pentru a analiza și înțelege situația. Aceste 

jocuri de rol sunt inspirate din situații profesionale. Cursul său a evoluat în ultimii doi ani.  Acest lucru a 

fost posibil datorită dezvoltării noilor tehnologii, în special a LOLA (o platformă virtuală de autoinstruire). 

Acest lucru i‐a permis să dedice mai mult timp jocurilor de rol și analizei acestora.  

Astăzi,  cursul  său  se  bazează  în  principal  pe  "învățarea  de bază".  Studenții  au  acces  la  o mulțime de 

informații de pe platformă (slide‐uri; înregistrări, teorie...) și le folosesc pentru a analiza un studiu de caz.   

Un alt exemplu: cel mai recent caz s‐a referit la modul de gestionare a unei echipe de asistenți medicali 

de primă linie la Spitalul Citadelle din Liège (CHR de la Citadelle). Profesioniști din cadrul spitalului au venit 

la curs pentru a explica problema. Elevii au putut contacta spitalul pentru a obține informații suplimentare.  

În timpul următoarelor două lecții, elevii au fost instruiți cu privire la modul în care să găsească informațiile 

potrivite pe platformă pentru a‐și atinge obiectivele.  În timpul ultimei lecții, elevii au trebuit să își prezinte 

soluția. În loc de a studia câte un caz pentru fiecare subiect, toate subiectele sunt acoperite într‐un singur 

caz de studiu. Astfel, elevii trebuie să rezolve o problemă complexă legată de competențele transversale 

și manageriale cu ajutorul resurselor disponibile pe platformă și folosind profesorul ca un coach. Studenții 

trebuie să lucreze în echipă. La finalul lucrării, ei trebuie să fi rezolvat problema, dar trebuie să analizeze 

și modul  în  care  echipa  a  lucrat  pentru  a  obține  acest  rezultat. Un  alt  studiu  de  caz  a  fost modul  de 

gestionare a unei echipe de  jurnaliști  în contextul digitalizării,  cum să  facă  față problemelor create de 

toate aceste schimbări.  

 

4. Cecile Delfosse 

Data:  4 februarie 2019      Durată: 1 oră 

DATE PERSONALE: 



Instituția pentru care lucrează: Haute Ecole de la Province de Liège 

Parcursul  profesional:  a  absolvit  jurnalismul  și  comunicarea  la  ULB  și  a  făcut  un master  în  politici 

europene și relații internaționale la ULG. Apoi a făcut o diplomă de profesor de liceu și o alta pentru a 

preda la Colegiu sau la Universitate (CAPAES). Și‐a început cariera ca jurnalistă independentă (2 ani)  la 

reviste. Apoi a fost angajată ca ofițer de presă pentru Spitalele Charleroi și a lucrat în departamentul de 

comunicare al acestora timp de 6 ani. În 2001, a început să predea la Haute Ecole de la Province de Liege. 

A  urmat  un  curs  de  formare  în  domeniul  managementului  de  proiect,  care  includea  dezvoltarea 

competențelor transversale. 

Facultatea: Științe sociale 

Licențiați/masteranzi în cauză: Licență în HRM, licență în comunicare, master în inginerie socială 

Cursuri  predate:  evoluția  socială  și  politică  a  muncii,  tehnici  de  exprimare  orală,  metodologie  și 

management  de  proiect,  comunicare  teoretică  și  aplicată,  tehnici  de  luare  a  deciziilor,  etică,  etica 

comunicării și comunicare socială. 

REZUMAT 

Pentru ea, competențele transversale sunt toate lucrurile pe care nu le învățăm la școală. Ele provin în 

principal din educația noastră, chiar dacă este posibil să lucrăm asupra lor. Acestea includ atitudini care 

merg de la a spune bună ziua și a cere scuze pentru că au întârziat, până la comportamente pe care le vor 

avea la vârsta adultă, de exemplu gestionarea timpului, a emoțiilor, a conflictelor și a muncii în echipă. 

SOFT SKILLS sunt esențiale, deoarece fac diferența între doi candidați care au aceleași competențe. Tinerii 

trebuie să fie bine pregătiți pentru a lucra cu companiile.  

A lucrat la proiecte de competențe transversale împreună cu companiile. De exemplu, când a organizat o 

zi a porților deschise internă la spitalele din Charleroi, pentru a dezvolta munca în echipă cu colegii din 

alte departamente. A acționat ca facilitator și a conceput câteva activități menite să creeze legături între 

diferitele  departamente. De  asemenea,  a  lucrat  la  programul  de  inițiere  cu  persoanele  însărcinate  cu 

primirea și integrarea noilor lucrători în companie. Programul a avut ca scop dezvoltarea competențelor 

transversale într‐un mod transdisciplinar, în principal prin muncă în echipă. 

Un bun profesor trebuie să aibă abilități de ascultare, spirit critic, umilință și, evident, capacitatea de a 

comunica și de a transmite idei. De asemenea, ar trebui să acționeze așa cum ar dori să acționeze elevii 

lor și ar trebui să fie, de asemenea, deschis la minte.  



Ea  crede  că  unele  competențe  transversale  sunt  mai  ușor  de  predat.  De  exemplu,  există  câteva 

instrumente ușor de utilizat pentru a dezvolta gestionarea timpului. Pe de altă parte, fiabilitatea, spiritul 

critic și deschiderea sunt mult mai greu de dezvoltat. Putem încerca să ne gândim la asta, dar instrumentul 

pentru  a  dezvolta  astfel  de  competențe  este  mai  puțin  concret.  Pentru  ea,  principalele  competențe 

transversale care trebuie dezvoltate sunt spiritul analitic și critic, precum și deschiderea.  

Rolul profesorului este de a urmări dezvoltarea competențelor transversale, deoarece nu toți elevii au 

același background.  Unii dintre ei au dobândit deja anumite competențe transversale, dar alții nu, astfel 

încât  profesorul  va  trebui  să  îi  ajute  pe  acești  elevi  să  le  dezvolte.  Grupurile  mari  reprezintă  un 

impediment, deoarece este mai puțin posibil să interacționeze cu studenții atunci când predă în grupuri 

mari (uneori predă la 130 de studenți). 

Crede că abilitățile  transversale, chiar dacă se pot  face progrese pe teren, sunt mai bine dezvoltate  în 

colegii precum HEPL decât la universitate1.  Într‐adevăr, aceste instituții oferă o pregătire mai practică, iar 

la HEPL, unele cursuri sunt predate în grupuri mici încă din primii ani. La Ulg, cursurile sunt date în grupuri 

mici doar în cadrul programelor de masterat.  

 

Crede că cursul "Managementul proiectelor" este cea mai bună modalitate de a dezvolta competențe 

transversale. Studenții sunt puși într‐o situație reală, li se dă un proiect pe care trebuie să îl realizeze de la 

A la Z în echipă. Învață prin încercări și erori. Noi suntem acolo pentru a‐i îndruma, dar nu intervenim prea 

mult. De exemplu, îi ajutăm să își dea seama că nu și‐au gestionat bine timpul sau că au apărut conflicte 

din cauza lipsei de comunicare. Chiar dacă cursul are ca scop dezvoltarea competențelor transversale și 

uneori  reușește să  facă acest  lucru, uneori  studenții  continuă să  facă aceleași greșeli.   Poate că acești 

studenți ar trebui să fie filmați, în loc să li se ofere pur și simplu un feedback sau instrucțiuni teoretice, 

astfel  încât  să  își  dea  seama  de  greșelile  lor.  O  altă  soluție  ar  fi  utilizarea  unor  grile  de  observare  a 

competențelor transversale (ca în cazul gestionării conflictelor) pentru a‐i ajuta să analizeze modul în care 

abordează situația.   Cu toate acestea,  la finalul proiectului, elevii trebuie să scrie o analiză reflexivă cu 

privire la munca pe care au făcut‐o și la modul în care a funcționat grupul. Acest lucru le permite să își 

dezvolte spiritul critic și să se autoîntrebe. Acest lucru este cu adevărat îmbogățitor și util, fiind urmat de 

o discuție  cu profesorul  care  le oferă  un  feedback  și  un bilanț.  Acest moment nu  trebuie neglijat. De 

exemplu, ne‐am putea imagina un debriefing pe tema competențelor transversale la sfârșitul unui examen 

                                                            
1 Nota editorului: În Belgia, instituțiile de învățământ superior includ universitățile și colegiile. Învățământul la 
Colegiu are un caracter profesional și, prin urmare, este mai practic decât la Universitate. 



oral  (spunându‐i  studentului  cum  am  perceput  limbajul  corpului  său  pentru  a‐l  ajuta  să  își  analizeze 

competențele transversale). În cadrul cursului meu de etică, competențele soft (în special spiritul analitic 

și critic) sunt dezvoltate în principal prin diverse întrebări adresate studenților care trebuie să lucreze la 

ele în grupuri mici.  

 

5. Nathalie Koenig 

Data: 19 februarie 2019       Durată: 38 de minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Haute Ecole de la Province de Liège 

Parcursul profesional: A absolvit Universitatea din Liège, unde a studiat limbile și literatura engleză și 

germană.  A început să predea la Haute Ecole de la Province de Liège în 2002, apoi a lucrat pentru Euregio 

și a început să predea din nou la Haute Ecole de la Province de Liège în 2005. La începutul carierei sale, a 

predat  limbile  germană  și  engleză,  dar  apoi  a  început  să  predea  creativitatea  în  limba  engleză,  iar  în 

prezent organizează vizite și seminarii în companii în limba engleză.     

Facultatea: Economie 

Licențiați/masteranzi  în cauză: Comerț exterior (a predat și  în marketing, contabilitate, transport și 

logistică) 

Cursuri predate: Engleză, creativitate, vizite și seminarii 

REZUMAT 

A descoperit conceptul de competențe transversale atunci când a vrut să traducă "Savoir‐être" în engleză. 

A citit documente despre acest concept în limba engleză și a găsit o mulțime de texte foarte interesante 

în limba engleză. A creat o listă de verificare, a căutat texte despre acest concept pentru a‐i sensibiliza pe 

studenții ei, deoarece scopul era să îi formeze în domeniul competențelor transversale profesionale. A 

găsit texte care evidențiau cele mai importante competențe transversale și a decis să folosească aceste 

texte în cadrul cursurilor sale.  

Mulți  profesioniști  i‐au  spus  că  abilitățile  transversale  sunt  importante  și  ar  trebui  să  fie  predate  pe 

parcursul întregului curriculum. Este, de asemenea, o modalitate prin care elevii pot face diferența.  



Are multe contacte cu lumea muncii, deoarece organizează vizite de două ori pe an în companii și invită 

mulți profesioniști să țină seminarii despre competențe transversale (telefonie, față în față, interviuri de 

angajare...).  

A  participat  la  diverse  cursuri  de  formare  în  domeniul  competențelor  de  gândire  CPS  (2009),  TIC  în 

predarea și învățarea bazată pe colaborare și proiecte (2009), comunicare non‐violentă (2010), negociere 

(2010, 2016), conștientizare interculturală (2014,2017), abilități de pitching (2014), asertivitate (2015).2 

Pentru ea, este foarte important să predăm competențele transversale într‐un curs dedicat acestora, dar 

să le consolidăm și în cadrul celorlalte cursuri, precum și în cadrul proiectelor, vizitelor și seminariilor. În 

plus, acestea ar trebui să fie predate de un profesionist care va fi mai credibil pentru studenții noștri.  Dar 

este important ca studenții să aibă la dispoziție lista de verificare a competențelor transversale necesare, 

astfel încât să se poată măsura și evalua dacă au dobândit aceste competențe.  

Este important să îi învățăm să aibă o atitudine bună (pentru a accepta criticile, pentru a lucra mai bine în 

echipă), să dea dovadă de entuziasm, adaptabilitate, conștientizare interculturală, motivație, să comunice 

pe un ton corect, să folosească diplomația, ... Ea a creat o listă de verificare a competențelor transversale 

pe care toți studenții trebuie (sau ar trebui) să le demonstreze la absolvire.  

Ea  folosește  jocuri  de  rol  despre  competențele  transversale,  iar  elevii  trebuie  să  folosească  lista  de 

verificare  pentru  a  analiza  situația  jucată.  Ei  discută  dacă  aceasta  este  o  atitudine  profesională.  Ea 

folosește diferite texte (de exemplu, faptul că nu răspunde la un e‐mail) și videoclipuri pe această temă 

(de exemplu, un interviu de angajare).   

Vizitele  și  seminariile pe  care  le organizează nu  sunt accesibile  tuturor  studenților,  aceștia  trebuie  să 

demonstreze anumite competențe  transversale dacă vor să  li  se permită să participe. De exemplu, ea 

oferă un bonus studenților care scriu o scrisoare de mulțumire către compania pe care au vizitat‐o. Ei 

învață să o facă specifică, explicând ce le‐a adus această vizită.  Ea trimite scrisorile către companie.  

De asemenea, cursul ei este legat de un proiect transdisciplinar ("misiune") care începe în primul an și se 

încheie în anul al treilea: studenții trebuie să afle ce companii din Belgia ar putea satisface nevoile unui 

anumit  sector  într‐o  țară  străină.  Ei  trebuie  să  contacteze  companiile  belgiene  și  să  le  propună  să  le 

reprezinte și să găsească perspective în țara străină (nu neapărat să le obțină contracte, ci doar contacte). 

Făcând acest lucru, ei se comportă ca niște adevărați reprezentanți de vânzări (au fost instruiți în cadrul 

companiei cu privire la produsele acesteia) și ar trebui să fie capabili să prezinte produsele companiei în 

limba  engleză.  Așadar,  Nathalie  Koenig  adaptează  conținutul  cursului  său  la  acest  proiect  pentru  a‐i 

                                                            
2 https://www.linkedin.com/in/nathalie‐koenig‐85618a60/ 



pregăti.  Ea  însăși  predă  lecții  despre  e‐mailuri,  dar  pentru  interviurile  telefonice  și  față  în  față  invită 

profesioniști care țin seminarii. Studenților  li se cere să dea feedback și să scrie un raport cu privire  la 

impresiile lor și să facă o analiză SWOT a competențelor lor transversale. Pentru cei care nu sunt selectați 

pentru proiect, seminariile constau în prezentarea postului și în discuții despre importanța competențelor 

transversale (cu mărturii oferite de profesioniști). În al doilea semestru, se lucrează la modul de redactare 

a unui CV pentru a‐i pregăti pentru un interviu de practică cu un profesionist.  Scrierea CV‐ului lor este, de 

asemenea, o modalitate de a încuraja autocunoașterea.  Ea consideră că este interesant pentru studenți 

să primească feedback‐ul unui profesionist. În acest an, câțiva profesioniști vor veni să conducă jocuri de 

rol de negociere în limba engleză (așa cum fac în timpul "Negociales" în limba franceză).  

 

Un alt exemplu: Pe baza unei cărți (Fish! de Stephen C. Lundin), elevii trebuie să conducă cele 4 ateliere 

de lucru descrise în carte pentru a face ca piața de pește din Seattle să aibă din nou succes.  

 

 

6. David Homburg 

Data: 25 februarie 2019           Durată: 57 de minute  

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Liège (HEC) 

Parcursul profesional: Este licențiat în limbi și literatură germanică. A fost profesor temporar timp de 

un  an  în  învățământul  secundar  la  toate  nivelurile,  în  învățământul  secundar  general,  în  formarea 

profesională... De asemenea, a predat  la adulți,  la persoane  în vârstă  și a dat  lecții  serale. Apoi a  fost 

angajat la HEC ca profesor de germană și engleză. A fost, de asemenea, actor și producător de teatru timp 

de  aproximativ  15  ani,  așa  că  a  fost  solicitat  să  antreneze  elevii  care  se  înscriau  la  concursurile  de 

marketing.  I‐a  ajutat  să  își  îmbunătățească  abilitățile  de  prezentare  orală.  Deoarece  acest  ajutor  s‐a 

dovedit a fi foarte reușit, i s‐a cerut să dezvolte un program de dezvoltare a abilităților de vorbire în public 

ale studenților și a competențelor transversale în general, numit "ateliere de competență". A început cu 

240 de studenți și 24 de ateliere, iar acum are 1200 de studenți și 40 de ateliere. 

Facultatea: Management 

Licențiați/masteranzi în cauză: Management, Ingineria afacerilor  



Cursuri predate: ateliere de public speaking, negociere, creativitate, teatru, limbajul corpului 

REZUMAT 

Pentru  el,  competențele  transversale  sunt  dificil  de  formalizat  și  sunt  prezente  și  în  afara  școlii.  De 

exemplu, putem învăța dinamica de grup în cadrul unui atelier, dar și prin diverse activități din viața de zi 

cu zi, cum ar fi atunci când joci un joc de societate, când ești cercetaș sau dacă ai mulți frați. Oamenii știu 

cum funcționează competențele transversale, așa că ceea ce este  important este să ne dăm seama ce 

competențe au și să le analizăm pentru a le îmbunătăți.  

Este  important  să  le  predăm  la  universitate  ‐  chiar  dacă  unii  profesori  universitari  consideră  că 

competențele  transversale  sunt  secundare  față  de  cele  transversale  ‐  deoarece  companiile  se  plâng 

adesea de lipsa unor competențe transversale, în special a gândirii reflexive și a eticii. În ceea ce privește 

universitatea sa, în general, studenților nu le lipsesc competențele de comunicare, dar le lipsesc gândirea 

reflexivă și etica. Acesta este, în opinia sa, rolul universităților: să‐i învețe pe studenți viitorul lor loc de 

muncă, dar și să facă un pas înapoi și să se gândească la locul lor de muncă și la modul în care acesta are 

sens pentru ei. Această abordare este diferită de cea a facultăților, care au un caracter mai profesional și 

îi pregătesc pe studenți pentru a‐și face bine meseria. La Colegiu, gândirea reflexivă și etica sunt mai puțin 

importante pentru el.  

Competențele  transversale  ar  trebui  să  fie  predate  într‐un mod  transdisciplinar,  deoarece,  chiar  dacă 

elevii  nu  le  folosesc  în  viața  profesională,  vor  avea  nevoie  de  ele  în  viața  de  zi  cu  zi.  Competențele 

transversale îi vor duce mai departe decât competențele solide.  

La universitatea sa, au fost implementate ateliere de lucru (4 ore la rând/ maxim 20 de studenți) folosind 

metoda learning‐by‐doing: studenților li se oferă exerciții și apoi un feedback personalizat privind greșelile 

pe care le‐au făcut. Notele pe care le primesc studenții pentru aceste ateliere funcționează, de asemenea, 

diferit: studenții care sunt prezenți, care dau dovadă de implicare și fac tot posibilul să se perfecționeze, 

încep cu 10/20. Acest lucru se datorează faptului că universitatea consideră că studenților nu ar trebui să 

le fie teamă de eșec atunci când participă la acest atelier, altfel această teamă i‐ar împiedica să progreseze. 

Profesorul  este  văzut  ca  un  antrenor,  nu  ca  un  judecător.  Ei  evaluează  cât  de mult  progres  au  făcut 

studenții, nu rezultatul în sine. De exemplu, dacă o persoană cu experiență în teatru participă la un atelier 

despre vorbitul  în public,  va  fi  foarte bună  la acest  lucru, dar va progresa mai puțin decât un elev cu 

dificultăți reale în a vorbi în public. Astfel, acesta din urmă va avea o notă mai mare decât studentul la 

teatru.  



Apoi, există taberele de inovare: Persoane din aproximativ 10 universități sunt adunate și împărțite în 3 

grupuri transdisciplinare. Companiile explică problemele reale cu care se confruntă, iar grupurile trebuie 

să elaboreze soluții. Acestea trebuie să își prezinte soluțiile oral în fața companiilor, care vor decide care 

este cea mai bună.   Aceștia folosesc o grilă de evaluare care conține diferitele aspecte care vor fi luate în 

considerare și criteriile specifice  legate de acestea și clasificate ca  fiind "acceptabile",  "foarte bune" și 

"slabe".  De  exemplu,  atunci  când  evaluează  elevii  care  vorbesc  în  public,  profesorii  se  vor  uita  la 

diapozitive, la cât de clare sunt acestea, la aspectul lor...  

De  asemenea,  au  implementat  un  "portofoliu  de  învățare",  un  fel  de  jurnal  de  bord  care  permite 

profesorilor și elevilor să urmărească dezvoltarea competențelor transversale. De asemenea, acesta  le 

permite elevilor să realizeze că își dezvoltă competențele transversale în afara școlii și să integreze această 

experiență în curriculum vitae.  

Au  avut  reacții  foarte  pozitive  din  partea  absolvenților,  care  au  spus  că  i‐a  ajutat  să  realizeze  cât  de 

importante sunt competențele transversale. La sfârșitul fiecărui atelier, elevii trebuie să își exprime opinia 

despre acesta printr‐un sondaj online. Din nefericire, nu este posibil să îi formăm în toate competențele 

transversale, dar atunci când aud că un fost student este foarte bun la o anumită competență transversală, 

își dau seama adesea că, de fapt, persoana respectivă a participat la unul dintre atelierele legate de acea 

competență.   

 

7. Anne Brakmeyn  

Data: 14 februarie 2019           Durată: 34 de minute  

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Haute Ecole Charlemagne (HECh) 

Parcursul  profesional: A absolvit  Facultatea de  Limbi Germanice,  Literatură  și  Lingvistică  în  1995. A 

lucrat  ca  traducătoare  timp de câțiva ani  și  a  ținut  cursuri  serale  timp de 3 ani. Apoi a devenit  lector 

universitar, mai întâi la Bruxelles, apoi la Namur și,  în cele din urmă, la Liège, unde predă de atunci. În 

prezent, predă cursuri de limba engleză studenților de la Logistică, Management și Transporturi și este 

coordonatoarea departamentului.  

Facultatea: Economie 

Licențiați/masteranzi în cauză: Licență în logistică, management și transporturi 



Cursuri predate: Engleză  

REZUMAT 

 

Pentru ea, competențele transversale sunt calități care țin de comportament. Avem impresia că soft skills 

sunt înnăscute, dar ea crede că le putem dobândi și încearcă să le dezvolte în cadrul cursurilor sale pentru 

a‐și pregăti studenții pentru lumea muncii.  

Ea consideră că abilitățile transversale sunt esențiale pentru lumea muncii, în special în sectorul logisticii, 

unde există aproximativ 20 de tipuri diferite de locuri de muncă posibile în aproximativ 20 de domenii.  

Ceea ce este transdisciplinar este setul de competențe transversale necesare. În plus, în zilele noastre, 

este dificil de garantat un loc de muncă pe viață, astfel încât competențele transversale îi ajută pe oameni 

să se adapteze la noul loc de muncă.  

Ei lucrează în strânsă legătură cu profesioniștii din acest sector, deoarece au creat un grafic de competențe 

transversale care a fost revizuit de aceștia și de unii dintre profesorii care au lucrat în domeniul logisticii.  

Pentru ea, competențele transversale nu ar trebui să fie dezvoltate doar de către profesioniști prin stagii 

de practică.  Ea și‐a dat seama că și instituțiile de învățământ superior au un rol de jucat. Prin urmare, ea 

a început să facă o listă cu competențele transversale pe care  le‐a găsit  în anunțurile de angajare și  în 

studiile realizate despre sectorul logistic.  De asemenea, a analizat competențele oferite de OCDE și a creat 

tabelul de competențe transversale care este utilizat la evaluarea stagiilor de practică.  A încercat să își 

dea seama cum ar putea preda aceste competențe transversale în cadrul celorlalte cursuri. Studenții sunt 

într‐adevăr  bine  echipați  în  ceea  ce  privește  competențele  solide,  dar  le  lipsește  inițiativa  sau 

competențele de comunicare (de exemplu, scrierea de e‐mailuri, redactarea ordinii de zi sau a procesului‐

verbal al unei ședințe).  

Crede că nu are competența de a preda competențe transversale, dar poate crea oportunități pentru ca 

elevii să le dezvolte în trei moduri: îi poate îndruma către experți, poate crea proiecte pe care elevii trebuie 

să  le  gestioneze  și,  de  asemenea,  folosește  metoda  de  predare  "flipped  classroom".    Pentru  ea, 

competențele  transversale  nu  sunt  ceva  ce  se  poate  învăța  dintr‐o  carte.  Dar,  pentru  a  avea  succes, 

trebuie să ai grupuri de 12 până la 15 studenți.  

Încearcă să dezvolte abilitățile transversale în diferite moduri. De exemplu, pentru a dezvolta rigoarea, le 

cere elevilor săi să facă liste de vocabular în care toate substantivele sunt puse la singular, verbele sunt 

puse  la  infinitiv...  deci  vrea  ca  ei  să  fie  atenți  la  detalii  în  ceea  ce  privește  aspectul  acestor  liste.  De 



asemenea, ea le cere să fie punctuali, nu sunt lăsați să intre dacă ajung târziu. Ea le cere elevilor să facă 

un dosar de presă pentru a‐și dezvolta spiritul critic și abilitățile de comunicare scrisă.  

Un alt exemplu: studenții din anul al doilea trebuie să aleagă un MOOC pe o competență transversală pe 

care nu au dobândit‐o încă. Ei trebuie să o facă și să ofere o analiză a ceea ce au învățat.   

 

Există un program de patru săptămâni de observare a locurilor de muncă, în cadrul căruia studenților li 

se atribuie rapid sarcini, iar aceștia sunt evaluați și în ceea ce privește competențele transversale.   

 

Studenții  din  anul  II  trebuie  să organizeze o  cină  și  sunt  împărțiți  în mai multe  echipe: management, 

marketing,...  Aceștia sunt îndrumați de profesori specializați în această materie. Acest lucru le permite să 

se ocupe de documente utilizate în viața profesională, să scrie e‐mailuri, să gestioneze un proiect și să 

utilizeze un program software specific...  

În cele din urmă, ea crede că jocurile serioase și jocurile de evadare sunt o modalitate bună de a dezvolta 

și competențe transversale.  

 

8. Isabelle Bocca 

Data: 26 februarie 2019           Durată: 13 minute  

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Haute Ecole de la Province de Liège 

Parcursul profesional: Este inginer comercial,  lucrează la HEPL de 11 ani.  Înainte de a preda acolo, a 

predat în liceu și persoanelor care își caută promovarea socială.  

Facultatea: Economie 

Licențiați/masteranzi în cauză: Licență în marketing și licență în comerț exterior  

Cursuri predate: marketing și statistică aplicată la marketing (cercetare de piață) 

 

REZUMAT 

Pentru ea, soft skills sunt  legate de comportament, sunt atitudinile pe care trebuie să  le ai  la  locul de 

muncă. Ea face o diferență cu eticheta care, după părerea ei,  trebuie dobândită  în școala primară sau 



secundară. La colegiu, acestea sunt mai mult orientate spre afaceri.  În prezent, ele sunt indispensabile 

mai ales pentru a obține un loc de muncă. Este o cerință din partea angajatorilor.  

Deoarece coordonează departamentul de comerț exterior, are multe contacte cu  lumea muncii, astfel 

încât este conștientă de așteptările acestora, care evoluează și se pot schimba uneori în timp. De exemplu, 

purtarea costumului și a cravatei nu mai este obligatorie. Reprezentanții de vânzări pot purta pur și simplu 

un sacou și o pereche de blugi.   

Crede că rolul profesorului este de a le arăta traseul, de a le spune ce competențe transversale trebuie să 

dobândească  la  finalul studiilor, dar trebuie să  le explice și  ce  includ aceste concepte  (de exemplu, ce 

înseamnă să fii punctual în această țară? => Importanța conștientizării multiculturale).  

Predarea în grupuri mici este mai îmbogățitoare, pentru că se pot face mai multe activități practice și se 

pot  purta  discuții.  Cu  toate  acestea,  în  grupurile  mici  este  posibil  să  se  dezvolte  și  competențe 

transversale, cum ar fi, de exemplu, abilitățile de ascultare. Dar este dificil să oferi asistență personalizată 

în acest caz.  

Chiar  dacă  încearcă  să  dezvolte  competențe  transversale,  nu  este  posibil  să  lucreze  asupra  tuturor 

acestora. În plus, poate că este dificil să predai aceleași competențe transversale în același mod în toate 

studiile  de  licență  și masterat.  De  exemplu,  o  asistentă medicală  nu  are  neapărat  nevoie  de  aceleași 

competențe transversale ca un manager de vânzări sau un contabil.  

Competențele transversale trebuie să fie predate și evaluate într‐un mod transdisciplinar.  În primul rând, 

ar trebui să enumerăm competențele transversale pe care studenții trebuie să le dobândească, apoi să 

creăm o grilă de evaluare care să fie utilizată începând cu primul an și să rămână aceeași pe parcursul 

celor trei ani. În acest fel, studenții știu unde se află și unde trebuie să ajungă. Profesorii ar putea să se 

bazeze pe această grilă pentru a da note sau feedback studenților.   Ar trebui să fim atenți atunci când 

evaluăm competențele  transversale, deoarece acest  lucru este destul de subiectiv și chiar cultural  (de 

exemplu, punctualitatea), astfel încât grila de evaluare trebuie să fie clară, cu criterii și indicatori care să 

explice ce presupune fiecare competență transversală.   

 

În  cadrul  departamentului  de  comerț  exterior,  studenții  au  cursuri  legate  de  conștientizarea 

multiculturalității, deoarece acest lucru este esențial în viitoarea lor viață profesională. Unele competențe 

transversale sunt evaluate și în timpul stagiului de practică. De asemenea, au implementat "Negociales", 

o competiție în care studenții trebuie să vândă un produs unor profesioniști adevărați, prilej cu care își 

exersează abilitățile de ascultare, își îmbunătățesc înfățișarea,... 



   



Polonia:  

Principalele concluzii din interviurile cu profesorii polonezi sunt: 

‐ Cursurile  de  formare  în  domeniul  competențelor  transversale  ar  trebui  să  aibă  legătură  cu 

diploma pe care o urmează studentul și ar trebui să ofere condiții și situații reale din mediul de 

lucru.  

‐ Grupurile  de  formare  ar  trebui  să  fie  mici  pentru  a  asigura  un  bun  contact  între  studenți  și 

profesori.  

‐ Competențele transversale completează competențele fizice și tehnice.  

‐ Cunoștințele generale ale studenților în ceea ce privește competențele transversale sunt scăzute.  

‐ Există o lipsă de abilități cum ar fi gestionarea timpului, raționamentul logic, gândirea creativă, 

legătura logică etc.  

‐ Profesorii ar trebui să fie capabili să identifice nevoile elevilor. 

‐ Nu este posibil să se introducă formarea competențelor transversale în programele de învățământ 

actuale, trebuie să existe schimbări.  

‐ Companiile  caută  candidați  cu  competențe  transversale  puternice  pentru  posturi  foarte 

specializate.  Acestea  caută  o  gamă  largă  de  competențe  transversale,  cum  ar  fi  abilitățile  de 

comunicare, de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor și de deschidere la schimbări.  

 

1. Konrad Szydłowski 

Interviu Nr: 1 

Data: 07.03.2019        Durata: 40 de minute 

DATE PERSONALE: 

Numele partenerului de interviu: Konrad Szydłowski 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, om de știință; finanțe de întreprinderi 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 18 ani 

 

ÎNTREBĂRI: 



În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

Domeniul meu de  interes  științific este cel al  finanțelor corporative,  în  sens  larg. Domeniul de  interes 

special este finanțarea întreprinderilor (inclusiv a inovațiilor) și analiza financiară. 

Țin  cursuri  cu studenții  în următoarele domenii: management, economie, management și  inginerie de 

producție, analiză și creare de tendințe. Aceștia sunt atât studenți cu normă întreagă, cât și cu jumătate 

de normă. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Din punctul meu de vedere, competențele transversale sunt un tip de competențe care nu rezultă din 

cunoștințele de specialitate dobândite, cum ar fi cunoștințele de limbi străine, competențele informatice, 

capacitatea de a conduce autovehicule etc. Ele rezultă mai degrabă din aptitudinile înnăscute, trăsăturile 

de caracter, personalitatea unei anumite persoane. Spre deosebire de competențele dure, este dificil de 

măsurat. Un exemplu poate fi încrederea în sine, creativitatea, munca în echipă. 

Nu  realizez  analize  detaliate  despre  semnificația  competențelor  transversale  pentru  studenți,  așa  că 

opinia  mea  se  bazează  mai  degrabă  pe  observație.  Eu  evaluez  nivelul  competențelor  transversale  în 

medie. Acest lucru este valabil atât pentru persoanele care vin la studii, cât și pentru absolvenți. Acest 

lucru este evident în special în timpul orelor de curs la disciplinele pe care le conduc (exerciții, seminarii) 

‐ observ adesea lipsa dorinței de a lucra și de a explora cunoștințele, tratarea superficială a problemelor 

discutate, lipsa gândirii analitice bazate pe principiile logicii. De asemenea, se observă lipsa abilităților de 

a formula concis gândurile și de a exprima liber opiniile. 

În ceea ce privește tipul de competențe transversale care ar trebui să fie dezvoltate de către tineri, este 

necesar  să  privim acest  aspect  din  perspectiva  nevoilor  pieței muncii. Dezvoltarea  sarcinilor  de  lucru, 

progresul tehnic rapid și schimbările constante în ceea ce privește calificările cerute fac să joace un rol 

esențial capacitatea de a se adapta rapid la noua situație. În acest context, sunt importante următoarele 

competențe: utilizarea strategiilor de dezvoltare profesională, capacitatea de a gestiona timpul,  luarea 

deciziilor și capacitatea de a utiliza TIC. Competențele de lucru în echipă și abilitățile de planificare sunt, 

de asemenea, importante. 

 



2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale 

la studenți.  

Profesorul universitar este o profesie destul de specifică. Pe de o parte, necesită o aprofundare continuă 

a  cunoștințelor,  iar  pe  de  altă  parte,  capacitatea  de  a  le  comunica  în mod  eficient.  Desigur,  necesită 

competențe  transversale  specifice,  la  care  aș  adăuga  în  primul  rând  aspirația  de  a  dezvolta  calificări, 

deschiderea către toate noutățile, creativitatea, precum și comunicativitatea. 

În contactele cu studenții, un profesor universitar ar trebui să fie un model de competențe transversale. 

În caz contrar, îi va fi dificil să stabilească cerințe specifice și să le ceară efectiv de la studenți. Un exemplu 

este urmărirea dezvoltării cunoștințelor dobândite anterior ‐ desfășurarea orelor de curs cu utilizarea de 

materiale învechite. 

Profesorul ar putea dezvolta competențe transversale selectate, legate de domeniul specific de cunoștințe 

pe care îl abordează. Un exemplu ar putea fi dezvoltarea abilităților de gândire analitică și critică în timpul 

cursului la disciplina ‐ Analiza economică. 

Eficacitatea unor astfel de activități depinde cu siguranță de atelierul didactic al unui anumit profesor. Nu 

cred că sunt necesare competențe suplimentare speciale în acest scop. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Dezvoltarea  competențelor  transversale  depinde  de  tipul  acestora.  Cu  toate  acestea,  cred  că  un  bun 

contact între profesor și elevi, interesul față de subiectul discutat și motivația de a participa activ la orele 

de curs au o importanță esențială în acest caz. 

Îmi  este  greu  să  stabilesc  dacă  ar  trebui  să  existe  un  program  universal  de  formare  în  domeniul 

competențelor transversale. Nu cunosc specificul domeniilor științifice individuale. Nu știu dacă, având în 

vedere diversitatea acestora, nu ar fi mai bine să se dezvolte programe dedicate absolvenților anumitor 

facultăți  ‐ ar putea arăta complet diferit pentru studenții de  la economie decât pentru studenții de  la 

informatică sau, cu alte cuvinte, de la studii culturale. 

În opinia mea, abordarea competențelor transversale ar trebui să dezvolte gândirea creativă. Prin urmare, 

acestea  ar  trebui  să  se  bazeze  pe  amenajarea  unor  situații  profesionale  specifice,  de  exemplu,  prin 

elaborarea de proiecte. Este important să se simuleze condițiile reale de la locul de muncă. 

 

2. Magdalena Wojarska  



Interviu Nr: 2 

Data: 08.03.2019      Durata: 45 de minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, cercetător științific; macroeconomie, dezvoltare regională 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 19 ani 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

Sunt specializată în dezvoltare regională și locală, precum și în fonduri UE. În cadrul cursurilor didactice cu 

studenții, mă ocup de Managementul regional, precum și de Fonduri și programe UE. Ambele discipline 

sunt realizate la studii de licență. 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

După  părerea  mea,  competențele  transversale  sunt  de  mare  importanță,  deoarece  ele  determină 

eficiența noastră la locul de muncă. Ele ne permit să ne atingem obiectivele în timp util. Ele ne afectează 

motivația  și  capacitatea  de  a  face  față  situațiilor  dificile.  Puteți  dota  fiecare  angajat  cu  cunoștințe  de 

specialitate hard (trimițându‐l la cursuri și traininguri). Competențele soft sunt diferite ‐ dacă angajatul nu 

este conștient de rolul pe care acestea îl  joacă în activitatea sa profesională și nu simte nevoia de a le 

dezvolta, nu va putea să le învețe. 

Nivelul  de  competențe  transversale  la  studenții  cu  care  am  de‐a  face  zilnic  este  foarte  divers.  Există 

oameni foarte deschiși care au dezvoltat competențe cognitive, metodice și sociale (din păcate, aceștia 

sunt într‐o minoritate decisivă). În majoritatea cazurilor, din păcate, studenții mei sunt persoane cu multe 

deficite în ceea ce privește gândirea logică, gestionarea timpului, strategiile de învățare și comunicarea 

interpersonală.  De  asemenea,  aceștia  sunt  destul  de  des  persoane  care  au  dificultăți  în  rezolvarea 

problemelor mai complexe. Mi se pare că aceste competențe transversale sunt cele care ar trebui să fie 

dezvoltate de către și la tineri. 

 



2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți. 

Competențele  transversale  sunt  foarte  importante  în  munca  de  profesor,  deoarece  (așa  cum  am 

menționat la început) ele decid asupra eficacității și eficienței noastre. 

Cred că ar trebui să fim un model pentru studenți în domeniul competențelor transversale ‐ dacă lăsăm 

totul  pe  ultima  clipă,  nu  avem  dreptul  să  le  cerem  studenților  să  lucreze  sistematic;  dacă  abordăm 

realitatea  care ne  înconjoară  în mod necritic,  nu  avem dreptul  să  cerem  reflecție  și  critică din partea 

studenților noștri etc. 

Profesorii universitari ar trebui, pe lângă transmiterea de cunoștințe, să dezvolte competențe transversale 

în  rândul  studenților, mai ales  că  în programele disciplinelor  apare punctul  "competențe  sociale". Din 

experiența mea, abilitățile profesorului sunt destul de limitate în această privință, dar încerc întotdeauna 

să îi fac pe studenți să conștientizeze de ce, de exemplu, munca în echipă, gândirea analitică, creativitatea 

etc. sunt necesare în viitoarea lor viață profesională. 

Pentru ca  la alții să putem dezvolta soft skills, trebuie să  le fi dezvoltat  la un nivel  înalt, ceea ce nu se 

întâmplă prea des. După părerea mea, este nevoie de o formare sistematică pentru profesori în aceste 

domenii. Pe de o parte, aceste cursuri de formare ar contribui la îmbunătățirea competenței profesorilor, 

iar pe de altă parte, ne‐au echipat cu capacitatea de a le dezvolta la alții. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Competențele transversale pot fi dezvoltate de către studenți în mai multe moduri, de exemplu, în timpul 

orelor de curs, plecând de la stilul "unul vorbește, restul ascultă" și trecând la proiecte, ateliere de lucru 

etc., precum și la cursuri și traininguri. 

Da, în opinia mea, un astfel de program ar fi foarte util. Sunt convins că, la un nivel adecvat de generalitate, 

toți studenții (indiferent de facultate și de facultate) se confruntă cu deficiențe similare. 

Cele mai bune cursuri sunt cele care îl implică pe student, îl forțează să gândească și să reflecteze, îi arată 

posibilitățile practice de utilizare a cunoștințelor dobândite și, în mod repetat, deși folosesc instrumente 

diferite, transmit același conținut până când acesta este reținut în profunzime. 

 

3. Jarosław Skorwider‐Namiotko  

Interviu Nr: 3 



Data: 12.03.2019      Durata: 40 de minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, cercetător științific; finanțe locale, finanțe publice 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 16 ani 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

Interesele  mele  profesionale:  evaluarea  utilizării  resurselor  de  către  entitățile  din  sectorul  finanțelor 

publice,  cu un accent deosebit pe analiza  și evaluarea eficienței proceselor de gestionare a  resurselor 

financiare în sectorul finanțelor publice. 

Experiența mea profesională ca profesor: am ținut cursuri sub formă de prelegeri, exerciții și seminarii la 

trei universități (una publică și două private), lucrez cu diferite grupuri șapte zile pe săptămână în sistem 

după 2 ore pe săptămână sau la fiecare două săptămâni în sistem part‐time. 

Domeniul meu științific: se referă la analiza și evaluarea proceselor de gestionare a resurselor de către 

diferiți participanți pe piață. 

Aceștia  sunt  studenți  în economie  și management  cu  studii  de  licență  în  sistem  full‐time  și part‐time, 

ocazional, de asemenea, studenți cu jumătate de normă și studenți postuniversitari. În cazul studiilor cu 

frecvență redusă, aceștia sunt, de obicei, persoane cu experiență profesională, dar mai rar într‐un anumit 

domeniu de studiu. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Competențele  transversale,  în opinia mea, sunt abilitățile oamenilor de a se adapta  în mod eficient  la 

schimbarea  mediului  și  de  a  comunica  în  mod  eficient  între  participanții  individuali  în  grupurile 

profesionale  și  sociale  emergente.  În  condițiile  schimbărilor  din  economie,  în  care  serviciile  încep  să 

domine,  importanța  acestor  competențe  crește.  Angajatul  care  le  folosește  în  practică  va  ocupa mai 

repede poziții superioare în structura de conducere a organizației. 



Cunoștințele  studenților  despre  competențele  transversale  sunt  destul  de  scăzute.  Acest  lucru  poate 

afecta aproximativ 75% dintre studenți. Aceștia nu se pot organiza, nu pot gestiona timpul și le lipsește 

capacitatea  de  raționament  logic,  ceea  ce  împiedică  trecerea  la  alte  niveluri  cognitive.  Nimeni  nu  i‐a 

învățat să își exprime propriile opinii sau să gândească critic. Ei nu pot utiliza și procesa cunoștințele de pe 

internet, în special în probleme definite ambiguu. Cei mai buni, de regulă, nu‐și continuă studiile din ciclul 

al doilea la o anumită universitate. 

Tinerii ar trebui să  își dezvolte următoarele competențe transversale: munca  în echipă, capacitatea de 

planificare, gândirea analitică și critică și gestionarea timpului. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți. 

Competențele transversale sunt importante în activitatea profesorului. 

Profesorul ar  trebui să  fie un punct de referință  în ceea ce privește competențele transversale pentru 

elevii săi. 

Profesorii ar trebui să dezvolte competențele transversale în rândul elevilor, dar cu un număr mult mai 

mare de exerciții sau  limitând domeniul de aplicare  la subiecte care nu au  legătură directă cu materia 

studiată. În intervalul de timp actual, acest lucru nu este fezabil. 

Necesită, știe și aplică și să învețe pe cineva lucruri diferite. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Pentru a dezvolta competențe transversale în rândul elevilor, este necesar să se introducă mai mult lucrul 

în echipă, lucrul pe proiecte cu o atitudine practică, îndepărtându‐se de regulile rigide de conținut tematic 

cuprinse în programele școlare. 

În  ceea  ce  privește  programul  universal  de  formare  în  domeniul  competențelor  transversale  pentru 

studenții de la universitatea mea, aceasta este o opțiune utilă. 

Programul  de  formare  a  competențelor  transversale  ar  trebui  să  îndeplinească  următoarele  condiții: 

eliminarea prelegerilor, toate bazate pe studii de caz și pregătirea de proiecte, prezentări, discuții în grup 

și  în public, dotarea sălilor de curs cu  instrumente de formare adecvate și diverse  jocuri și simulări de 

decizie, precum și accesul la baze de date externe. 

 



4. Karol Wojtowicz 

 

Interviu Nr: 4 

Data: 13.03.2019      Durata: 42 minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, om de știință; piața de capital 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 19 ani 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

Interesele mele  profesionale  se  concentrează  asupra  finanțelor  în  sens  larg.  Acestea  acoperă  aspecte 

legate  de  fluxurile  de numerar  în  sistemul  economic,  rolul  și  funcțiile  sale  în  economie,  esența  pieței 

financiare și a instrumentelor financiare, riscul de evaluare, precum și aspecte interdisciplinare ‐ legătura 

dintre factorii psihologici și sociali și deciziile financiare. Studenții mei sunt persoane care se confruntă 

pentru prima dată cu problemele de finanțe (primul an de studii universitare de licență), dar și persoane 

care au cunoștințe economice vaste (al doilea an de studii de masterat). Experiența mea profesională se 

referă  atât  la  didactica  în  prima etapă  a materiei  finanțe  ‐  introducere  în materie,  cât  și  la  probleme 

avansate și complexe care solicită studenților cunoștințe teoretice și capacitatea de a rezolva probleme 

specifice de cercetare. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Competențele transversale joacă, fără îndoială, un rol important în dezvoltarea academică a studenților 

și pot fi un avantaj în procesul de recrutare pe piața muncii. Capacitatea de a rezolva problemele în mod 

creativ, gândirea creativă și, în același timp, gândirea analitică le permite studenților să implementeze mai 

eficient sarcini specifice. O trăsătură la fel de importantă este capacitatea de a lucra în echipă, segregarea 



atribuțiilor  (sarcinilor)  și  responsabilitatea  pentru  implementarea  acestora,  precum  și  comunicarea 

eficientă. Aceasta este deosebit de importantă în situația determinării domeniului de aplicare a sarcinilor 

și a posibilei rezolvări a conflictelor. Absolvenții Facultății de Științe Economice de la UWM din Olsztyn se 

caracterizează printr‐un nivel relativ ridicat de competențe transversale. Din observațiile mele în timpul 

cursului ‐ în special exercițiile arată că studenții sunt capabili să abordeze logic și analitic sarcinile care le 

sunt stabilite, precum și să lucreze eficient în grup. O problemă mai mare, în opinia mea, este capacitatea 

de a gestiona timpul și, astfel, de a planifica sarcinile atribuite. Cred că activitatea profesională înseamnă 

că aceștia vor fi nevoiți să își dezvolte abilitățile de determinare a ierarhiei sarcinilor, precum și planificarea 

acestora în timp, ținând cont de gradul de importanță. Tocmai pentru aceste competențe transversale ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită astăzi. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.  

Competențele transversale sunt  importante în activitatea didactică. Profesorul ar trebui să evidențieze 

acele competențe care vor fi deosebit de importante în viitoarea viață profesională a elevilor. Atitudinea 

profesorului ar trebui să fie în concordanță cu conținutul transmis. În timpul contactului cu studenții lor, 

profesorii ar trebui să dezvolte competențe transversale pe lângă conținutul substanțial. Fără  îndoială, 

acest  lucru  necesită  ca  profesorii  să  identifice  nevoile  din  acest  domeniu  și  să  adapteze  procesul  de 

predare astfel încât să dezvolte abilitățile interpersonale ale studenților (deosebit de importante la nivelul 

actual de globalizare, posibila cooperare cu o echipă internațională /  interculturală) pentru o abordare 

creativă și deschisă a sarcinilor încredințate, precum și capacitatea de a‐și organiza eficient propria muncă. 

Indiferent de tipul de cursuri ‐ finanțe, gestionarea portofoliilor de investiții sau analiză economică, este 

importantă capacitatea de rezolvare creativă a problemelor, precum și cooperarea în cadrul unui grup. 

Profesorii ar trebui să includă acest domeniu în didactica lor. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

În opinia mea, dezvoltarea competențelor transversale în rândul studenților de la Facultatea de Științe 

Economice este asociată cu necesitatea adaptării planurilor de învățământ. Așa cum am menționat mai 

devreme,  acestea  sunt  importante  pentru  viitoarea  lor  dezvoltare/cariere.  Adesea,  angajatorii  acordă 

atenție nu doar nivelului de cunoștințe de fond, ci și capacității de a rezolva creativ problemele, mai ales 

în cazul sarcinilor non‐standard. Prin urmare, dobândirea unor astfel de competențe ar trebui să fie inclusă 



în programul de studiu. Consider că studenții ar trebui să participe la analiza unor studii de caz specifice 

ca parte a cursului, ar trebui să rezolve probleme specifice, complexe, care necesită implicarea lor ‐ adesea 

orientate spre echipă. Mi se pare că atunci cunoștințele de fond vor fi legate de probleme specifice, ceea 

ce îi va ajuta să le înțeleagă și, în plus, le va permite să își dezvolte abilitățile interpersonale, să lucreze în 

grup  și  să  își  organizeze  propriul  timp  de  lucru.  O  abordare  sistematică  a  procesului  de  dezvoltare  a 

competențelor transversale ar fi, cu siguranță, benefică pentru studenți, nu numai ai facultății noastre. 

 

5. Artur Wyszyński  

 

Interviu Nr: 5 

Data: 14.03.2019      Durata: 40 de minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, om de știință; analiza economică a cluburilor sportive 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 21 de ani 

 

ÎNTREBĂRI: 

 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

Interesele mele  sunt  legate  de  finanțele  întreprinderilor,  cu  un  accent  deosebit  pe  cluburile  sportive. 

Predau  cursuri  la  următoarele  discipline:  finanțe,  analiză  economică,  piață  financiară  și  risc  pe  piața 

financiară. Studenții mei sunt atât studenți cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă, din diferite 

grupe de vârstă. În cazul studiilor cu frecvență redusă, studenții sunt în mare parte persoane angajate care 

s‐au apucat de studii pentru a obține o educație superioară. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 



Pe  baza  observării  pieței  muncii  moderne,  se  pare  că  competențele  transversale  sunt  utile  în  orice 

specializare și industrie. Ele sunt căutate în rândul candidaților la un loc de muncă. Absolvenții ideali ai 

fiecărei  universități  (candidați  la  locul  de muncă)  ar  trebui  să  aibă  competențe  care  să  îi  pregătească 

pentru posibilele schimbări. Contrar certificatelor și formărilor, trăsăturile de personalitate care asigură 

flexibilitate și adaptabilitate în mediul de lucru în schimbare capătă o importanță tot mai mare. În prezent, 

studenții  care  studiază  în  învățământul  superior  ar  trebui  să  dezvolte  competențe  soft,  adică  de  tip 

cognitiv,  metodic  și  social,  care  vor  permite  un  răspuns  rapid  în  fața  transformărilor  și  schimbărilor 

constante de pe piața muncii. Gama de competențe căutate de angajatori este largă, deoarece companiile 

caută abilități de la curiozitatea înnăscută și deschiderea pentru schimbări, trecând prin abilități extinse 

de comunicare, până la capacitatea de a rezolva probleme și de a lua decizii. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.  

Cerințele educaționale contemporane ridică o serie de noi provocări pentru profesorii universitari. Un 

profesor "competent" trebuie să aibă cunoștințe, abilități pedagogice și să fie profesionist. Atunci când se 

determină  competența  cadrelor  didactice,  trebuie  să  se  țină  cont  de  deschiderea  față  de  dezvoltarea 

creativă  a  studentului,  de  capacitatea  de  a  rezolva  conflicte.  Specializarea profesorului,  în  special  cea 

academică, pare a fi o profesie deosebit de dificilă, necesitând multe calificări specifice, atitudini specifice 

sau o  resursă bogată de  informații  din diverse domenii  ale  științei.  Prin urmare, este  important  să  se 

dezvolte competențele, în special cele soft, care sunt apreciate de studenți la profesorii moderni. Pentru 

ca profesorii să poată îndeplini ipotezele asumate în fața lor, ei trebuie să fie deschiși la noi cunoștințe în 

procesul de autoeducație, care este legat de educația și perfecționarea continuă. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Pentru  a  dezvolta  în  rândul  studenților  competențele  și  interesul  pentru  programul  de  studii, 

universitatea/facultatea  poate  propune  studenților  programe  în  care  vor  fi  incluse  diverse  forme  de 

sprijin. De exemplu, ateliere de lucru privind competențele interpersonale și antreprenoriale cu formatori, 

stagii de practică, formare profesională certificată, cursuri cu angajatorii sub formă de vizite de studiu și 

stagii profesionale. În cadrul unor astfel de programe, vor fi importante activitățile în care se vor combina 

cunoștințele  teoretice  și  cele practice. Acest  lucru  le  va permite  studenților  nu doar  să  învețe despre 

cunoștințe (hard skills), ci mai ales să își dezvolte soft skills. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Joanna Długosz  

Interviu Nr: 6 

Data: 19.03.2019      Durata: 45 de minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, cercetător științific; management financiar 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 21 de ani 

 

ÎNTREBĂRI: 

 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

Interesele mele profesionale  includ managementul  financiar al  întreprinderilor, obținerea de finanțare 

pentru dezvoltare din fonduri UE, contabilitate de gestiune și contabilitate. 

Experiența mea profesională ca profesor: Am ținut cursuri sub formă de prelegeri, exerciții și seminarii. 

Domeniul meu științific: se referă la analiza și evaluarea proceselor de management financiar, în special 

în ceea ce privește obținerea de fonduri de la Uniunea Europeană. 



Studenții  mei  studiază  economie  și  management.  Studenții  mei  sunt  în  mare  parte  tineri  cu  puțină 

experiență profesională. Ei au nevoie de multă implicare substanțială, sunt curioși în legătură cu lumea și 

doresc să aibă succes. 

 

1‐ Întrebări  pentru  a  analiza  punctul  de  vedere  al  profesorului  cu  privire  la  importanța 

competențelor transversale 

În  opinia mea,  competențele  transversale  se  concentrează  asupra  atitudinilor  care  vă  vor  ajuta  să  vă 

comportați  eficient  într‐o  anumită  situație.  Importanța  lor  pe  piața muncii  este  în  creștere.  În  unele 

industrii, se pune mai mult accent pe competențele sociale,  iar  în altele pe cele psihofizice.  În curând, 

majoritatea angajatorilor vor considera că unele dintre ele sunt obligatorii. 

Angajatorii caută candidați care au dezvoltat competențe transversale, care se simt încrezători în discuțiile 

cu persoane care ocupă poziții diferite în ierarhia organizațională. La fel de importantă este capacitatea 

de  a  vă  comunica  cunoștințele,  experiența  și  convingerile,  ceea  ce  contribuie  la  dezvoltarea  celorlalți 

colegi. 

În  opinia  mea,  absolvenții  de  universitate  se  caracterizează  printr‐un  nivel  scăzut  de  competențe 

transversale. Acest lucru este valabil în special pentru gestionarea timpului, lucrul în grup și posibilitatea 

de a‐ți formula propriile opinii susținute de argumente logice. 

Aceștia  au  chiar  dificultăți  în  ceea  ce  privește  competențele  digitale  și  nu  sunt  capabili  să  profite  de 

oportunitățile pe care le oferă internetul. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale 

la studenți. 

Profesorii lucrează în contact cu grupuri de oameni, astfel încât, în opinia mea, competențele transversale 

sunt esențiale  în activitatea  lor. Pe de o parte, aceste competențe ar  trebui să  îi ajute pe profesori să 

transfere eficient cunoștințele, iar pe de altă parte, competențele soft sunt folosite pentru a gestiona un 

grup de elevi. 

În opinia mea, profesorii ar trebui să fie un punct de referință în domeniul competențelor transversale 

pentru  elevii  lor.  Acest  lucru  rezultă  din  rolul  lor  de  ghid  (autoritate)  pentru modelarea  personalității 

tinerilor. Un profesor cu competențe soft defectuoase nu va putea să motiveze elevii, nu va fi un exemplu 

de acțiune corectă pentru aceștia. 



Profesorii ar trebui să modeleze competențele transversale ale elevilor în legătură cu disciplinele pe care 

le predau. Acest  lucru este  legat  în special de situațiile profesionale tipice care  însoțesc specialiștii din 

anumite domenii, precum și de modelele comportamentale specifice. 

O astfel de modelare a competențelor transversale necesită ca profesorii să învețe cunoștințe practice 

dobândite la locul de muncă, cunoștințe despre cerințele stabilite de angajatori și clienți. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Pentru  a  dezvolta  competențele  transversale  ale  elevilor  încă  de  la  început,  este  necesară  o  analiză 

complexă a nivelului actual al acestor abilități. Profesorii o pot face întrebându‐i pe elevi: La ce se pricep 

ei? Pentru ce sunt ei predispuși? Care este cea mai mare problemă pentru ei în fiecare zi? Având aceste 

cunoștințe,  profesorii  se  pot  gândi  la  o  pregătire  specializată.  Cu  toate  acestea,  doar  teoria  privind 

competențele personale și interpersonale nu va da niciun rezultat. Este nevoie de practică. Astfel, după 

părerea mea, trebuie să exersezi relațiile cu ceilalți, adică să vorbești, să negociezi, să delegi sarcini. 

După părerea mea, ar trebui să existe la universitatea mea un program de dezvoltare a competențelor 

transversale disponibil tuturor studenților, nu doar celor de la economie și management. Toată lumea ar 

putea dobândi competențe care i‐ar ajuta să obțină și să păstreze un loc de muncă. O astfel de formare ar 

putea avea loc pe baza unor jocuri de rol. Participarea unui formator vigilent în timpul dezvoltării acestor 

competențe este importantă, deoarece o astfel de persoană nu numai că va oferi feedback cu privire la 

comportament, dar va și ghida dezvoltarea în direcția corectă. 

 

7. Magdalena Wysocka 

Interviu Nr: 7       

Data: 27.03.2019      Durata: 47 minute 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, om de știință; responsabilitate socială în afaceri 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 15 ani 

 

ÎNTREBĂRI: 

 



În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

Principalul  meu  domeniu  de  interes  profesional  este  responsabilitatea  socială  a  organizației,  inclusiv 

responsabilitatea și etica  în cadrul entităților de afaceri,  cu un accent deosebit pe comportamentul  în 

domeniile de activitate ale funcției de personal și comportamentul pe piața muncii. 

În activitatea de zi cu zi ca profesor universitar, mă concentrez pe realizarea unor prelegeri interesante 

(oferind cele mai recente cunoștințe și exemple practice și moderând schimbul de opinii pe această bază). 

Toate exercițiile se bazează pe un studiu de caz care constituie baza pentru proiectarea schimbărilor și 

ajustarea comportamentelor părților  interesate în cazul analizat. Exercițiile se desfășoară, de obicei,  în 

echipe  care  documentează  activitatea  desfășurată  sub  forma  unui  raport  care  conține  o  descriere  a 

cazului, problemele care trebuie rezolvate, discutarea rezultatelor și recomandări pentru practică. 

Studenții  cu  care  conduc  trei  ateliere  de  lucru  (Exerciții.  Identificarea  problemelor  și  activități  de 

proiectare):  Managementul  resurselor  umane,  Etica  în  management  și  Responsabilitate  socială 

corporativă  provin  din  Spania,  Turcia,  Italia,  Taiwan  și  Letonia.  Aceștia manifestă  un  interes  deosebit 

pentru cursuri și se întâmplă ca unii dintre ei, rămânând în cadrul programului Erasmus + în universitatea 

noastră două semestre, să aleagă a doua disciplină din cele trei menționate mai sus (o disciplină pe care 

o conduc în semestrul de iarnă și două în semestrul de vară). 

 

1‐ Întrebări  pentru  a  analiza  punctul  de  vedere  al  profesorului  cu  privire  la  importanța 

competențelor transversale 

Competențele  transversale  sunt,  în  primul  rând,  gândirea  și  cunoștințele  creative  și  competențele 

interpersonale  (comunicare,  rezolvarea  situațiilor  dificile,  empatie,  sensibilitate  și  toleranță  culturală). 

Este  vorba,  de  asemenea,  de  atitudini  și  atitudini  față  de  colegi,  clienți,  șef,  proprietar.  Importanța 

competențelor  soft  este extrem de  importantă  în  contextul  pieței muncii,  deoarece,  după  cum  indică 

practica, obținerea unui loc de muncă în posturi de execuție este determinată în principal de calificările 

candidatului (cunoștințele și abilitățile sale sunt confirmate de diplome, certificate, atestate), în timp ce 

posturile manageriale se datorează în principal competențelor soft. 

În  opinia  mea,  absolvenții  universităților  (dar  și  ai  școlilor  secundare)  au  un  deficit  de  competențe 

transversale, ceea ce rezultă, printre altele, din metodele de predare, care  la rândul  lor sunt derivate, 



printre altele, din programe de bază prea extinse. Lipsa acestor competențe apare, deși într‐o măsură mai 

mică, în opinia mea, și în rândul studenților Erasmus +. 

Competențele transversale sunt întotdeauna importante, deoarece nimeni nu funcționează pe o insulă 

pustie în procesul de lucru. Cu toate acestea, evaluarea lor este extrem de dificilă, deoarece intervalele și 

rangul competențelor  individuale variază  în funcție de posturile și  funcțiile deținute. Altfel spus, există 

altele în posturile individuale ale lucrătorilor, altele în munca în echipă sau în activitatea managerială la 

diferite niveluri de conducere. Din cei 18 ani de practică în întreprinderi și în prezent în calitate de profesor 

universitar, ar trebui să ne concentrăm pe formarea gândirii creative, a lucrului în echipă și a comunicării, 

precum și pe atitudinea față de căutarea și actualizarea continuă a cunoștințelor. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale 

la studenți. 

Meseria de profesor este la fel ca oricare alta. Prin urmare, din moment ce competențele transversale 

sunt importante, chiar dacă într‐o măsură diferită, în orice loc de muncă, acestea sunt importante și în 

activitatea unui profesor universitar. 

Profesorul  ar  trebui  să  fie  un  model  în  domeniul  competențelor  soft  pentru  elevii  săi,  deoarece  în 

desfășurarea procesului didactic el  joacă un  fel de  funcție managerială  în  relația  cu elevii  (4  funcții  în 

munca managerială: planificarea obiectivelor și resurselor, organizarea resurselor, motivarea angajaților 

și  controlul  sarcinilor).  Pentru  a  funcționa  eficient,  el  trebuie  să  gândească,  să  comunice,  să  rezolve 

conflicte  și  să  își  demonstreze  atitudinea  și  atitudinile  față  de  componenta  principală  din  întregul 

portofoliu de competențe, și anume față de cunoaștere. 

Portofoliul de competențe al  fiecărei persoane este hard și soft. Aceste tipuri de competențe necesită 

formarea atât a studenților cu normă întreagă, cât și a celor cu fracțiune de normă în procesul de predare. 

Profesorul  responsabil cu  formarea acestor competențe ar  trebui să  fie nu numai un specialist  într‐un 

anumit domeniu, ci să aibă ‐ de exemplu,  în contur educație pedagogică,  în cadrul căreia se  formează 

competențele  soft.  Profesorul  descrie,  de  asemenea,  în  programele  unei  anumite  materii,  efectele 

educației exprimate prin cunoștințe, abilități și competențe sociale. O descriere solidă a acestor efecte 

necesită cunoștințe din domeniul științific, dar și competențe soft ‐ modelarea, măsurarea și evaluarea 

acestora. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  



Dezvoltarea și dezvoltarea competențelor transversale nu se va realiza prin trecerea chiar și a celor mai 

recente cunoștințe, care îmbătrânesc rapid printre celelalte componente ale competenței. După părerea 

mea,  nu  este  nevoie  să  se  deruleze  programe  speciale  în  acest  domeniu.  Aș  sugera  o  schimbare  în 

structura programelor de studii, în care ar trebui să predomine orele de atelier și seminariile, în timpul 

cărora există șansa de a elibera gândirea creativă și de a forma alte competențe soft. În acest context, 

profesorii ‐ specialiști într‐un anumit domeniu și care au în același timp o educație pedagogică ‐ vor face 

față alegerii metodelor și formelor de predare adecvate efectelor didactice descrise anterior. 

 

8. Grzegorz Szczubełek  

 

Interviu Nr: 8       

Data: 29.03.2019      Durata: 45 de minute 

DATE PERSONALE: 

Numele partenerului de interviu: Grzegorz Szczubełek 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Warmia și Mazury 

Profesia și domeniul de activitate: conferențiar, cercetător științific; microeconomie 

Ani de experiență în domeniul trainingului / formării profesionale: 19 ani 

 

ÎNTREBĂRI: 

 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

Interesele mele se concentrează asupra întreprinderilor din sectorul alimentar. În acest context, analizez 

eficiența lanțurilor de aprovizionare și examinez structura costurilor de producție în industria produselor 

lactate. Cred  că  se  schimbă caracteristicile  studenților  care  încep  să  studieze  la universitatea noastră. 

Studenții  sunt  puternic  conectați  cu  tehnologiile  informaționale  și,  prin  urmare,  preferă  mijloacele 

moderne de transfer de cunoștințe. Ei sunt mai interesați de exemple specifice din practica economică. 

Pe de altă parte, însă, sunt mai puțin disciplinați și mai puțin concentrați pe căutarea de cunoștințe pe 

cont propriu. Ei sunt mai puțin independenți. 



 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

După  părerea  mea,  competențele  transversale  sunt  complementare  cunoștințelor  și  competențelor 

solide. Acest adaos este necesar pentru a vă utiliza pe deplin potențialul. Angajatorii au descoperit de mult 

timp  importanța  competențelor  transversale.  Mi  se  pare  că,  în  organizațiile  de  astăzi,  competențele 

transversale ale angajaților pot avea o importanță strategică, lucru vizibil pe exemplul companiilor chineze 

sau coreene. 

Consider că nivelul de competențe transversale al absolvenților universității mele este divers. Acest lucru 

se datorează faptului că, în cele mai multe cazuri, competențele soft sunt dezvoltate în mod independent 

de către anumite persoane,  iar dezvoltarea  lor depinde de determinarea și predispoziția psihologică a 

persoanelor în cauză. Mi se pare că această diferențiere nu este benefică, în sensul că nu putem crea un 

nivel standard de competențe soft pentru absolvenții universității. Angajatorii așteaptă de la absolvenți 

un anumit nivel atât de competențe hard, cât și de competențe soft. 

În principiu, tipul de competențe transversale pe care persoanele respective ar trebui să le dezvolte în 

special rezultă din diagnosticul acestor competențe, adică din deficiențele individuale specifice în această 

privință. Cu toate acestea, având în vedere observațiile mele, mi se pare că ar trebui dezvoltate mai întâi 

competențele sociale. Având în vedere faptul că majoritatea angajatorilor oferă locuri de muncă în echipă, 

se pare că abilitatea de a lucra în echipă este crucială. În plus, instruirile care dezvoltă inițiativa și gândirea 

independentă sunt importante. Aceasta are un impact asupra potențialului de dezvoltare a unei anumite 

persoane și a carierei sale. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți. 

Competențele  transversale  sunt  foarte  importante  în  activitatea  fiecărui  profesor.  În  ceea  ce  privește 

formarea tinerilor,  lipsa competențelor transversale  în rândul cadrelor didactice poate  influența forma 

competențelor elevilor. Aceasta poate fi una dintre problemele didactice cheie. 

Fiecare profesor ar trebui să fie un fel de autoritate atât în ceea ce privește competențele hard, cât și cele 

soft. Cursurile conduse de profesor, valoarea lor substanțială, precum și implicarea profesorului, în opinia 

mea, modelează în mod semnificativ atitudinile elevilor în viitoarea lor viață profesională. În același timp, 



menținerea unor competențe înalte de către profesori este adesea o provocare pentru aceștia din cauza 

diferitelor bariere organizaționale, psihologice sau financiare. 

Profesorii  ar  trebui,  pe  lângă  transferul  de  cunoștințe,  să  formeze  competențe  transversale  în  rândul 

elevilor. Mi  se  pare  că  acest  lucru  ar  putea  fi  realizat  în  două moduri.  Primul  constă  în  formarea  de 

competențe transversale pe baza cunoștințelor practice, de exemplu în domeniul comportamentului etic. 

Al doilea este modelarea competențelor în dimensiunea generală și, prin urmare, ca anumite abilități care 

dezvoltă potențialul unei anumite persoane. Această abordare necesită anumite competențe psihologice 

și  sociale  din  partea  profesorilor.  Acestea  sunt  necesare  pentru  a  diagnostica  în  mod  corespunzător 

comportamentul și nevoile elevilor. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Competențele transversale ar trebui să fie dezvoltate prin intermediul unei formări situaționale. În acest 

scop,  ar  trebui  să  se  simuleze  situații  de  afaceri  și  situații  de  piață.  Apoi,  prin  observarea 

comportamentelor, să se determine punctele  forte și punctele slabe ale studenților  în acest domeniu. 

Apoi, ar trebui pregătit un program de formare comportamentală pentru fiecare persoană în parte (de 

exemplu, prin atribuirea de roluri). 

Existența unui program universal de dezvoltare a competențelor pentru toți studenții din universitate este 

considerată  necesară.  Datorită  acestui  fapt,  este  posibil  să  se  dezvolte  anumite  standarde  în  acest 

domeniu.  Cu  toate  acestea,  problema  evidentă  este  reprezentată  de  barierele  organizaționale  și  de 

program, iar implementarea programului va depinde de rezolvarea acestora. 

Cursurile desfășurate în cadrul programului de dezvoltare a competențelor transversale ar trebui să aibă 

o  dimensiune  generală  și  una  individualizată.  Proporția  acestor  intervale,  în  opinia mea,  ar  trebui  să 

rezulte din diagnosticarea nivelului de competență  la un anumit grup de elevi. Clasele ar  trebui  să  fie 

conduse de formatori pregătiți, care vor putea controla grupul prin autoritatea lor. 

 



Portugalia 

Principalele concluzii ale interviurilor din Portugalia sunt: 

‐ Competențele  transversale  pot  completa  competențele  transversale,  dar  performanța  unui 

student poate fi evaluată doar în cadrul muncii de zi cu zi.  

‐ Formarea  competențelor  transversale  ar  trebui  să  fie  obligatorie  în  fiecare  ciclu  de  studii,  în 

special în cazul diplomelor legate de oameni, cum ar fi managementul sau medicina.  

‐ Competențele transversale ar trebui să fie predate în cadrul atelierelor de lucru, nu este nevoie 

să modificăm programele de învățământ pentru a le preda.  

‐ Este necesar  să  se dezvolte  în  rândul  studenților  competențe  transversale  legate de dinamica 

comunicării sau de empatie.  

‐ Cadrele didactice trebuie să aibă competențe transversale pentru a‐i motiva pe elevi.  

‐ De asemenea, elevii trebuie să aibă abilități de lucru în echipă și de gestionare a conflictelor.  

 

 Mário Rebelo 

Interviu Nr:  1 

Data: 20/02/2019          Durata: 29 min 

Instituție: Școala superioară de tehnologie și management 

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predă: Licenciatura  

Subiect: Securitate și sănătate 

Curs: LSTA 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Competențe dobândite prin experiență 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 



Acestea sunt necesare pentru a concura competențele tehnice pe care absolvenții le dobândesc în cadrul 

universității. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, ele sunt cele mai importante în zilele noastre. Competențele dure sunt ușor de evaluat (examene...), 

dar competențele transversale nu sunt măsurabile. Ele sunt evaluate doar zilnic. 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, de 20 de ani în industrie.  

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da. Am lucrat cu mulți oameni care aveau foarte multe aptitudini, dar care nu au ajuns niciodată în vârf 

tocmai pentru că nu și‐au dezvoltat  suficiente aptitudini  transversale pentru a  relaționa cu oamenii  și 

situațiile. 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Da, mai ales în ceea ce privește abilitățile de comunicare. Acest lucru este valabil și pentru profesori și nu 

numai... trăim într‐o lume a comunicării, astfel încât această abilitate este foarte importantă pentru orice 

loc de muncă. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Abilități de comunicare. Acestea sunt foarte apreciate de către studenții de la bacalaureat în domeniul 

siguranței  și  ingineriei.  De  asemenea,  leadership‐ul  profesorilor  este  foarte  important  pentru  a  ajuta 

studenții să își dezvolte competențele transversale. 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Da.  Unele  dintre  conținuturi  ar  trebui  să  dezvolte  flexibilitatea,  gestionarea  timpului,  colaborarea  și 

mediile de colaborare... învățarea continuă și capacitatea de a‐i asculta pe ceilalți... 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 



În  bacalaureatul  în  care  predau  sunt  puțini  studenți...  În  urmă  cu  câțiva  ani  predam  la  clase  pline  de 

studenți, dar acest lucru este foarte complicat pentru dezvoltarea abilităților transversale și a leadership‐

ului profesorilor pentru a le dezvolta în rândul studenților. 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu. 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Consider că majoritatea absolvenților noștri este bună 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Gestionarea timpului, lucrul cu ceilalți, comunicarea... 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Da. 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Managementul timpului ar trebui să fie predat la începutul studiilor de licență. De obicei, studenții nu știu 

cum să gestioneze timpul... De asemenea, trebuie să se învețe cum să se elaboreze proiecte de grup... 

pentru că trebuie să lucrăm cu oameni care ne plac și care nu ne plac...  

 

 

 Susana Catarina Machado 

Interviu Nr: 2   

Data:  15/03/2019          Durată: 10 min 

Instituție: Școala superioară de tehnologie și management 

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predau: Licenciatura e Mestrado em Solicitadoria 

Subiect: Științe juridice și sociale 



1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale. 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Acestea sunt comportamente și atitudini care facilitează colaborarea cu ceilalți și integrarea în societate. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Foarte importante, deoarece facilitează munca în echipă. 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  

Fără nicio îndoială. Acestea sporesc competențele în ceea ce privește rezolvarea problemelor, gestionarea 

conflictelor și abilitățile de comunicare. 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, timp de 4 ani. 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Nu în contextul învățământului superior... 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Acestea sunt foarte importante pentru a‐i motiva pe elevi. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Atitudine pozitivă, abilități de comunicare și potențial de învățare... 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Depinde de context... În domeniul meu (dreptul) mi se pare dificil... 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Aproximativ 30 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu, niciodată.  

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 



3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Nu foarte bine... 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Competențe privind gestionarea muncii și a timpului. 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Da... 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Abilități de organizare și de gestionare a timpului  

 

 Bruno Oliveira  

Interviu Nr:  3 

Data: 19/02/2019          Durata: 9 min 

Instituție: Școala superioară de tehnologie și management 

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predă: Licenciatura en Informática 

Subiect: Inginerie informatică 

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Competențe transversale care ajută la realizarea competențelor dificile. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Da, din ce în ce mai mulți... 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  



Da,  pentru  că  trebuie  să  lucreze  în  grupuri,  să  interacționeze  în  dezvoltarea  de  proiecte  în  domeniul 

informaticii. 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Nu.  

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, în contextul doctoratului meu 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Important pentru că mă ajută să înțeleg nevoile elevilor... Unii dintre ei sunt foarte autonomi, dar alții 

trebuie stimulați. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Interacțiunea, gestionarea conflictelor, înțelegerea orarului elevilor. 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Da, ar fi înțelept... 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Am în jur de 50 de elevi în clase... 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu. 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

În  general,  ei  ajung  să  aibă  unele  competențe  transversale,  mai  ales  atunci  când  fac  traininguri  în 

companii. 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Pentru a organiza proiectele. Relația cu echipa... 



Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Da. Activități de dezvoltare care nu au legătură cu probleme tehnice. 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Lucrul în echipă; de exemplu, pentru a organiza o provocare anuală... 

 

 Fábio Silva 

Interviu Nr:  4 

Data: 21/02/2019          Durată: 11 min 

Instituție: Școala superioară de tehnologie și management 

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predă: Licenciatura e Mestrado  

Subiect: LSTA 

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Competențe non‐tehnice legate de interacțiunea cu oamenii care sunt dezvoltate în cadrul societății 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Da, foarte important, mai ales în ceea ce privește comunicarea 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  

Da, pentru a lucra în echipă ‐ foarte important în domeniul informaticii. 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da. 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, în proiecte de cercetare în context internațional. 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 



Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Relația cu studenții. Trebuie să fim prietenoși, dar formali, separând contextele activităților de învățare 

de cele de non‐învățare. 

Sunt foarte importante, dar le evaluez din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, dinamica comunicării 

și a interacțiunii sunt foarte importante. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Comunicare și relații. 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Da, ar trebui să dezvolte activități care să stimuleze dezvoltarea competențelor transversale la studenți, 

dar în contextul cursurilor pe care le predau... 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Aproximativ 30 de elevi pe clasă. 

Sunt  de  acord  cu  fraza.  În  contextele  în  care  o  mare  parte  dintre  studenți  nu  există  feedback  și 

interacționează mai puțin, iar acest lucru este dăunător pentru dezvoltarea competențelor transversale. 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu.  

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Consider  că aceștia dobândesc un anumit număr de  competențe  transversale, dar am putea  face mai 

mult... 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Prezentări publice, cum să atragi atenția în timpul prezentării proiectelor... 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Nu, cred că Atelierele ar fi suficiente... 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 



Ați răspuns deja... 

 

 

 

 Fábio Dias Duarte 

Interviu Nr:5     

Data:    11/03/2019        Durata: 20 min 

Instituție:  Tempo  Integral  c/  Exclusividade  em  Escola  Superior  de  Tecnologia  e  Gestão  do  P.PORTO 

(ESTG|P.PORTO). 

Convidado: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do P.PORTO (ISCAP| P.PORTO) 

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predau: Economie (specialitatea: Finanțe) 

Subiect: ‐ ESTG: LCE, MMADE, MGIE, MGP. ISCAP: MFE 

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Acestea sunt abilități  și  competențe non‐tehnice care se dezvoltă  în  interacțiunea cu actorii  societății: 

companii, asociații, "triburi" (grupuri de oameni care împărtășesc aceleași interese). 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Da,  cred  că  aplicarea  competențelor  hard  în  contextul  companiilor  este  sporită  de  dezvoltarea 

competențelor soft. Am observat acest lucru în timp ce am lucrat în cadrul companiilor 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  

Da, cu siguranță, cred că din ce în ce mai multe companii  încearcă să găsească oameni cu abilități atât 

hard, cât și soft, chiar și în domeniile STEM... 

Competențele de comunicare și de vorbire orală sunt foarte importante în acest context. 



Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, am fost manager financiar al unui start‐up și am avut și responsabilități în ceea ce privește resursele 

umane.  

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, în timpul experienței menționate anterior. 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Empatia  și  capacitatea  de  a  crea  legături  facilitează  schimbul  de  cunoștințe  și  sporește  motivația 

studenților. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Competențe de comunicare și capacitatea de a înțelege elevii pentru a adapta discursul la audiență. 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Chiar  nu  am  o  opinie  pe  această  temă...  Cred  că  majoritatea  profesorilor  ajung  să  promoveze 

competențele transversale în modelele lor de evaluare... 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Am cam 50/60 de studenți la licență și cam 10 la masterat... Sunt de acord că soft skills sunt mai dezvoltate 

cu mai puțini studenți decât la licență pentru că în anul 1st studenții se simt mai puțin confortabil în afara 

grupului lor... 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu.  

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  



În instituția mea, cred că studenții au o mai bună dezvoltare a competențelor transversale, ceea ce este 

legat  de  faptul  că  este  o  instituție  relativ mică,  cu  un  grup  stabil  de  lectori,  dar mai  este mult  până 

departe... 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Comunicare  verbală  și  non‐verbală,  gândire  critică,  inteligență emoțională,  flexibilitate,  adaptabilitate, 

reziliență, autonomie, gândire globală. 

 Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Cred că ar trebui să existe, dar nu trebuie să fie obligatorii! Instituția noastră promovează foarte multe 

evenimente,  dar  din  păcate  acestea  nu  au  fluența  pe  care  ne‐am  dori‐o.  Avem  chiar  și  un  birou  de 

antreprenoriat... 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

A răspuns anterior... 

 

 

 Ana Isabel Coelho Borges 

Interviu Nr: 6   

Data: 04/04/2019        Durata: 20 min 

Instituție:  Tempo  Integral  c/  Exclusividade  em  Escola  Superior  de  Tecnologia  e  Gestão  do  P.PORTO 

(ESTG|P.PORTO)  

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predă: Licenciatura (1.º e 2.º anos) e Mestrado 

Subiect: Matematică, Științe economice.  

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Pentru  mine,  competențele  transversale  sunt  competențe  personale/sociale,  cum  ar  fi  comunicarea, 

interacțiunea, abilitățile de a lucra în grup... Nu sunt competențe dificile, cum ar fi aritmetica...  



Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Acestea sunt extrem de relevante. Pe termen lung, ele sunt responsabile pentru o evoluție profesională 

"fericită".  

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  

Da, consider că, în prezent, piața se schimbă radical și este mare nevoie de oameni care să se adapteze cu 

ușurință la schimbările din mediul înconjurător. Acest lucru necesită alte competențe decât cele care sunt 

de obicei predate în mediul academic. Se poate spune că unui inginer i se poate cere să dezvolte un proiect 

de marketing digital pentru promovarea unui produs... Acest  lucru necesită multă muncă autonomă și 

competențe mult mai mari decât cele care sunt predate în mod obișnuit în universități... 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, am lucrat într‐un centru de competențe profesionale legat de companii. 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, în prezent dezvolt un proiect de colaborare care va avea de‐a face cu o mulțime de companii. 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Da, cu siguranță... Putem stimula elevii folosind strategii precum felicitarea atunci când își îndeplinește cu 

succes o sarcină, ceea ce îi crește imaginea de sine și stimulează performanțe și mai bune... 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Multitasking, dar mai ales abilități de comunicare, de a asculta și de a înțelege întrebările elevilor. 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Unele conținuturi ar trebui să fie incluse în anumite cursuri pentru a dezvolta competențe transversale la 

studenți. 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

De la 30‐60... depinde de curs. 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu, niciodată.   



Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Variază...  în  funcție  de  licență/masterat...  Licența  în  științe  economice  este  plină  de  studenți  cu 

competențe soft...  

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Multitasking, organizare, gândire critică, comunicare verbală și vizuală, comunicare în public, capacitate 

de adaptare la schimbări, inteligență emoțională și competențe interculturale și interpersonale... 

 Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Programele de competențe transversale ar trebui să fie obligatorii în fiecare domeniu de studii, în special 

în diplomele care au legătură cu oamenii, cum ar fi managementul, medicina... 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Multitasking, organizare, gândire critică, comunicare verbală și vizuală, comunicare în public, capacitate 

de adaptare la schimbări, inteligență emoțională și competențe interculturale și interpersonale... 

 

 Marisa Roriz Ferreira 

Interviu Nr:7     

Data:01/04/2019 Durata: 01/04/2019: +‐10 min 

Instituție: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predă: Licenciatura e Mestrado 

Subiect: Științe economice.  

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 



Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Acestea se referă la competențele de comunicare socială. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Da, așa este. 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  

Acestea  contribuie  la  o mai  bună  integrare  a  studenților  pe  piața muncii,  deoarece  tind  să  faciliteze 

integrarea. 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, timp de 1 an în domeniul promovării... 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Nu. 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Da, sunt, pentru că tind să creeze empatie... 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Este  greu  de  spus,  dar  în  general  comunicarea,  creativitatea  și  empatia  sunt  cele  care mi‐au  venit  în 

minte... Totuși, nu pot testa dacă acestea sunt suficiente pentru a defini un profesor bun... 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Nu, eu cred că trebuie să se țină de conținuturile propuse în programa cursurilor. 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Aproximativ 30 de ani. Dacă am aproximativ 50, ca la cursurile de marketing, interacțiunea este mai mică... 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu.   

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu, sunt sceptic în ceea ce privește dobândirea de competențe transversale prin intermediul unui curs 

formal. 



3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Acesta variază... 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Depinde... 

 Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Nu. 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Nu sunt de acord cu cursurile pentru dezvoltarea competențelor transversale, dar cred că există activități 

care pot facilita dobândirea acestora... 

 

 Maria Teresa Barros 

Interviu Nr:8     

Data:06/04/2019 Durata: 06/04/2019: +‐10 min 

Instituție: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profesie: Profesor 

Diploma pe care o predă: Licenciatura e Mestrado 

Subiect: Științe economice.  

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Competențe sociale care tind să se dezvolte prin experiență și care facilitează dobândirea de competențe 

dificile. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 



Da, fără îndoială... În zilele noastre, oamenii sunt mai mult expuși la mai multe publicuri prin intermediul 

rețelelor  de  socializare,  de  aceea este  foarte  important  să  fii  pregătit  să  comunici  cu multe persoane 

diferite... 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  

Da,  empatia  este  foarte  importantă  în  contextul muncii  pentru  că  simplifică  procesul  de  gestionare  a 

echipelor... 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, de câțiva ani. 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, în contexte de cercetare. 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți. 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Da, foarte important pentru a relaționa cu elevii într‐un mod adecvat care să faciliteze procesul de învățare 

și să‐i motiveze să dezvolte proiecte în domeniul lor de interes. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Abilități de comunicare, motivație, gestionarea conflictelor și simplificarea... 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

O  fac  în  cadrul  cursurilor  lor,  folosind  instrumente  pe  care  cei mai mulți  dintre  noi  le‐am  învățat  cu 

experiența... 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Este adevărat, dar în funcție de subiect și de gradul de confort al profesorului... Uneori este mai dificil să 

te descurci cu puțini oameni, pentru că se poate ușor ca atenția să se ducă în altă parte... Totuși, eu predau 

în medie la 30/40 de studenți la licență și 20 la masterat. 

Desigur, este mai ușor de gestionat cu mai puțin de 50 de studenți...  

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu.   



Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale. 

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Cred că sunt mai pregătiți decât studenții care vin de la universități mari, deoarece procesul de învățare 

este mai concentrat într‐o instituție mai mică ca a noastră. 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Managementul timpului, toleranță la schimbare; comunicare verbală (verbală și non‐verbală) 

 

 Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu?  

Da, prin intermediul atelierelor și al cursurilor neobligatorii...  

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

A răspuns anterior. 

   



România:  

Concluzii din interviurile realizate în România: 

‐ Principalele  competențe  transversale de  care  studenții  au nevoie  în prezent  sunt:  gestionarea 

conflictelor,  rezolvarea  problemelor,  comunicarea  interpersonală,  punctualitatea, 

adaptabilitatea,  egalitatea  de  gen  și  negocierea,  gândirea  critică  și  ascultarea  activă.  De 

asemenea, antreprenoriatul legat de competențele transversale este important.  

‐ Unele  sectoare  necesită  mai  multe  competențe  transversale  la  studenți  decât  altele,  dar,  în 

general, competențele transversale sunt necesare și cerute de angajatorii din toate sectoarele.  

‐ Angajatorii ar trebui să fie mai mult în contact cu studenții.  

‐ Unii  profesori  consideră  că  este  nevoie  de  grupuri  mari  de  elevi  pentru  a  dezvolta  anumite 

competențe transversale, cum ar fi lucrul în echipă; alții consideră că numărul ideal de elevi pentru 

a forma competențe transversale în situații de clasă este de 12‐15.  

‐ Unii profesori consideră că abilitățile transversale sunt esențiale și că acestea ar trebui incluse în 

programul academic, în timp ce alții cred că profesorii ar trebui să joace rolul unui antrenor, iar 

studenții ar trebui să fie mai deschiși în ceea ce privește metodele de formare.  

 

 George Carutasu 

Interviu Nr: 1     

Data: 13 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Profesor, decan 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: IT 

Curs: Achitectura calculatoarelor, Sisteme CRM, Managementul proiectelor 

 

ÎNTREBĂRI: 



În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1. Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

În  domeniul  nostru  de  studiu,  competențele  transversale  sunt  foarte  importante,  alături  de  cele 

transversale.  Comunicarea personală, este una dintre cele mai importante 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Categoric, competențele transversale sunt foarte importante în contextul angajării. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, competențele transversale îi ajută pe studenți să se integreze mai rapid pe piața muncii. De asemenea, 

încurajez  studenții  să  dobândească  toate  competențele  transversale  care  susțin  activitatea 

antreprenorială și îmi doresc ca cel puțin 30% dintre studenți să urmeze această cale 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, am lucrat înainte în mai multe companii private. UAR nu este primul meu angajator. 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da 

 

2.  Întrebări referitoare  la rolul perceput al profesorilor  în dezvoltarea competențelor transversale  la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Este evident că sunt foarte importante, iar aceste competențe transversale devin cel mai valoros atu al 

absolvenților la un interviu de angajare.   



 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Gestionarea conflictelor, comunicarea și rezolvarea problemelor sunt foarte importante. 

 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Da, mai ales fiind implicat în activități extracurriculare cu elevii 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

În România, există reguli privind numărul maxim de studenți care pot participa la cursuri, așa că nu avem 

astfel de probleme (25 studenți/seminar, 150 studenți/curs). 

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Da, competențe de comunicare, competențe interculturale 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Comunicare (limbi străine), dar mai mult pe abilități practice 

   

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Ar trebui să ne adaptăm la noua paradigmă în schimbare a acestei generații, mai ales pentru că ei nu‐și 

pot concentra atenția mai mult de 20 de minute asupra unui subiect. În rest, consider că absolvenții noștri 

ating niveluri destul de bune de competențe transversale 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Toate competențele transversale legate de antreprenoriat, comunicare, lucru în echipă 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Chiar  și  în  curricula  actuală  avem  anumite  clase  cu  accent  pe  competențe  transversale,  dar  nu  sunt 

dedicate în totalitate unei anumite competențe transversale. 



 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

În special munca în echipă și rolurile jucate în cadrul acestor echipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Georgiana Surdu 

Interviu Nr: 2         

Data: 13 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar, Vicedecan 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Economie 

Curs: Negocieri în afaceri, Managementul afacerilor internaționale 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  



Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Este destul de greu de definit cu exactitate termenul, deoarece aceste competențe nu se referă la nicio 

disciplină precisă care să fie predată academic. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Categoric da, dar depinde foarte mult de locul de muncă pe care îl alegeți. Pentru joburile din IT, poate că 

abilitățile  practice  sunt  mai  valoroase,  dar  dacă  doriți  să  lucrați  în  industria  ospitalității,  probabil  că 

abilitățile transversale vor fi un punct critic la interviu. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, cu siguranță. 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da. 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Absolut. Din punctul de vedere al  profesorului,  depinde  foarte mult de  capacitatea  sa de a  transmite 

informațiile studenților. De asemenea, trebuie să fii punctual, să fii corect în evaluare, să devii un model 

pentru elevi. 

  

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Comunicarea interpersonală. 

 



Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Depinde de  fiecare persoană  în parte, dar  în același  timp depinde  foarte mult și de  tematica cursului, 

deoarece  unele  dintre  discipline  sunt  mai  permisive  în  ceea  ce  privește  includerea  competențelor 

transversale. 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Uneori, pentru anumite clase, numărul mare de elevi nu ajută prea mult.  

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Da, cred că da, dar când eram student nu era o perioadă foarte bună pentru promovarea competențelor 

transversale. 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Da, de fiecare dată când pot. 

   

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

În general, există un nivel bun, dar companiile sunt interesate în special de abilitățile de comunicare, de 

conducere și de rezolvarea problemelor. În același timp, angajatorii ar trebui să fie mai prezenți în rândul 

studenților. 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Comunicare  interpersonală,  competențe  transversale  legate  de  antreprenoriat,  egalitate  de  gen, 

negocieri, punctualitate și adaptabilitate. 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Nu neapărat, pentru că în universitatea noastră studenții au o mulțime de oportunități de a participa la 

cursuri extracurriculare dedicate competențelor transversale. Studenții au nevoie de o combinație între 

competențele fizice și cele transversale, iar acestea pot fi îmbunătățite prin învățarea pe parcursul întregii 

vieți. 



 

 

 Iuliu Ivanescu 

 

Interviu Nr: 3         

Data: 13 februarie 2019       Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar, Vicedecan 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Economie 

Curs: Comerț internațional, politici comerciale 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Competențe care ajută absolventul să  își completeze competențele dobândite pe parcursul studiilor și 

care îi vor facilita inserția la locul de muncă și îl vor ajuta să se dezvolte profesional 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Sunt obligatorii. Sunt esențiale. Sunt vitale. 

 

Credeți  că abilitățile  transversale  sunt  importante pentru a  favoriza  încorporarea  în muncă a noilor 

absolvenți?  



Da, competențele transversale îi ajută pe studenți să se integreze mai rapid pe piața muncii. De asemenea, 

încurajez  studenții  să  dobândească  toate  competențele  transversale  care  susțin  activitatea 

antreprenorială și îmi doresc ca cel puțin 30% dintre studenți să urmeze această cale. 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Din păcate, nu. Am fost angajat de la început la UAR 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Personal, cred că nivelul de soft skills depinde foarte mult de cursurile susținute de fiecare profesor în 

parte, dar putem evidenția competențele IT și de comunicare 

 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Comunicare, IT 

 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Da, cu siguranță. Toți profesorii sunt implicați în această activitate 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Cu  cât  este  mai  mare  numărul  de  elevi,  cu  atât  este  mai  greu  de  monitorizat  fiecare  elev.  Folosind 

platforme virtuale online sau diferite instrumente software putem spori eficiența acestei activități 

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Din păcate, nu  



 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Comunicare (limbi străine) 

   

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Niciodată nu putem spune că absolvenții au atins un nivel  "suficient" de competențe  transversale,  iar 

absolvenții trebuie să fie conștienți că trebuie să își adapteze continuu nivelul de competențe transversale 

la cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii. 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Toate competențele transversale legate de antreprenoriat, comunicare, lucru în echipă 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Avem  o  serie  de  activități,  în  special  activități  extracurriculare,  dedicate  dezvoltării  competențelor 

transversale.  

 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Comunicare orală și scrisă, vorbit în public, pregătire pentru interviuri de angajare 

 

 Mariana Coanca 

Interviu Nr: 4         

Data: 13 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar universitar 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Limbi străine 

Curs: Comunicare de afaceri în limba engleză 



ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

 

Abilitățile unei persoane de a deveni un bun lider, de a‐și  îmbunătăți abilitățile de comunicare, de a fi 

capabil să rezolve problemele în timp util și de a lua decizii, dar și de a accepta criticile la locul de muncă 

și de a avea capacitatea de a depăși aceste momente și de a‐și îmbunătăți calitățile generale. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Desigur, există foarte importante și o mare parte din munca mea se concentrează pe acest obiectiv. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, cu siguranță. 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Nu am lucrat propriu‐zis, dar am participat la diferite activități cu firme private 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Nu 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Absolut. O bună comunicare cu elevii și colegii ne ajută să obținem rezultate bune în orice activitate. 



 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Cred  că  toate  sunt  importante,  menționând  doar  comunicarea  interpersonală,  leadership‐ul  sau 

rezolvarea problemelor 

 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Cred  că  întotdeauna  este  loc  pentru  îmbunătățiri  și,  în  special,  programul  Erasmus  ne‐a  ajutat  să 

dobândim  noi  competențe  și  să  ne  îmbunătățim  mult  abilitățile  existente  prin  exerciții  de  învățare 

reciprocă cu colegii noștri străini. 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

De obicei lucrez cu până la 50 de studenți și părerea mea este că un astfel de număr nu afectează calitatea 

procesului de învățare, ci chiar mă ajută să creez diferite scenarii pentru a‐i ajuta pe studenți să dezvolte 

anumite abilități. 

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Bineînțeles, am avut ocazia să beneficiez de diferite traininguri pe parcursul perioadei de studenție,  în 

special de traininguri axate pe comunicare. 

 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Da, profit întotdeauna de orice oportunitate pentru a mă dezvolta.  

   

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

În general, există un nivel bun, dar companiile sunt interesate în special de abilitățile de comunicare, de 

conducere și de rezolvarea problemelor. În același timp, angajatorii ar trebui să fie mai prezenți în rândul 

studenților. 

 



Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Comunicare interpersonală, leadership, rezolvarea problemelor 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Cred  că  fiecare  program  de  studiu  ar  trebui  să  conțină  competențe  transversale,  dar  implicit  ne 

concentrăm  pe  dezvoltarea  de  competențe  transversale  pentru  studenți.  Oricum,  este  nevoie  de 

dezvoltarea  unor  cursuri  specializate  pentru  dezvoltarea  competențelor  transversale,  ținând  cont  de 

interesul angajatorilor pentru aceste competențe transversale. 

 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

În special exerciții practice pentru a dezvolta lucrul în echipă, abilități de conducere și pentru a dezvolta 

asertivitatea în rândul studenților 

 

 

 Norel Neagu 

Interviu Nr: 5         

Data: 14 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar universitar 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Legea 

Curs: Drept penal, procedură penală europeană 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 



1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

 

Presupun  că există antonimul de hard  skills, mai  ales  în domeniul meu de  interes. Competențele  soft 

completează competențele hard 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Trebuie să știi care sunt cerințele pentru jobul ales, din domeniul juridic. Ca avocat trebuie să ai abilități 

antreprenoriale, să lucrezi în echipă, să rezolvi probleme și să ai abilități foarte bune de comunicare. Ca 

procuror, gândirea critică este  foarte  importantă, alături de munca  în echipă. Ca  judecător,  trebuie să 

asculți, ai nevoie de gândire critică și de rezolvarea problemelor. Competențe diferite pentru  locuri de 

muncă diferite. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, cu siguranță. 

 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Absolut. Trebuie să aveți capacitatea de a transmite eficient și eficace informațiile studenților. 

 



Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Comunicare interpersonală 

 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Depinde de  fiecare persoană  în parte, dar  în același  timp depinde  foarte mult și de  tematica cursului, 

pentru că unele dintre discipline sunt mai permisive în a include competențe transversale. 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

De obicei, lucrez cu 25 de studenți. Orice număr mai mare complică munca. În mod ideal, prefer să lucrez 

cu 12‐15 elevi, pentru a le permite elevilor să lucreze în echipe pentru jocurile de rol. 

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu ca student 

 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Da 

   

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Nu sunt foarte mulțumit de nivelul actual al competențelor transversale în rândul absolvenților. Probabil 

că avem nevoie de mai multe cursuri de competențe transversale. În calitate de angajator, am observat 

că există mult loc pentru îmbunătățiri.  

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Comunicare interpersonală, etică, lucru în echipă, rezistență la stres  

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Da, legat de locul de muncă 



 

 

 Olga Potecea 

Interviu Nr: 6         

Data: 14 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar universitar, șef de departament 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Economie 

Curs: Contabilitate generală, Contabilitate managerială 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Capacitatea de a lucra într‐un anumit domeniu, pentru meseria în care se formează studentul 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Competențele soft reprezintă un anumit avantaj pentru cei care le‐au dezvoltat față de cei care nu au fost 

preocupați de 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, cu siguranță. 

 



Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da. Datorită specializării mele, pot lucra în același timp pentru RAU și pentru companii private.  

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, cel puțin două. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Da. Este foarte important să putem transmite studenților abilitățile practice, pe lângă cele teoretice. 

 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Comunicare, rezolvarea problemelor, gândire analitică 

 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Da. Ar putea juca un rol și mai important, dar în același timp studenții ar trebui să fie mai deschiși în acest 

proces. 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

În prezent, nu avem această problemă cu clasele 

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu 

 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu chiar. A trebuit să găsesc soluții pe parcurs și să mă adaptez la cerințe. 

 

   



3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Cred că absolvenții noștri ajung la un nivel bun de competențe transversale, de vreme ce sunt capabili să 

aibă o rată de angajabilitate atât de rapidă. 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Toate competențele transversale legate de antreprenoriat, comunicare, lucru în echipă 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Există unele programe de studiu care facultative cursuri de soft skills 

 

 

 Ștefan Ionescu 

Interviu Nr: 7         

Data: 14 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Analiza datelor 

Curs: Statistică, Econometrie 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 



1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

 

Nu cred că există o definiție universală, dar o putem împărți în două categorii: abilități interpersonale și 

abilități intra‐personale. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Categoric.  Competențele  practice  nu  sunt  suficiente  pentru  a  avea  un  loc  de muncă  bun  și  pentru  a 

performa în domeniul tău de activitate. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, bineînțeles. Cu cât este mai bun nivelul de competențe transversale, cu atât sunt mai multe șanse de 

a găsi un loc de muncă mai bun. 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Absolut. Trebuie să aveți capacitatea de a transmite eficient și eficace informațiile studenților. 

 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

În mod cert, comunicarea interpersonală, dar și creativitatea. 

 



Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Sigur, trebuie să fie foarte implicați.   

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

De obicei lucrez cu 50‐60 de studenți, dar am avut parte de un număr și mai mare.  

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu ca student, ci la cursuri psihopedagogice după absolvire 

 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Da 

   

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Au un nivel rezonabil de bune competențe transversale, dar există loc pentru îmbunătățiri. Ar trebui să 

fie conștienți de faptul că angajatorii caută în special abilități de gândire critică, de rezolvare a problemelor 

sau de comunicare eficientă 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Leadership, gestionarea conflictelor, gestionarea stresului, tenacitate 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Da, cu siguranță îi va ajuta pe studenți și, în același timp, ne va ușura munca de profesori. 

 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Probabil că nu ar trebui să fie un curs academic, rigid, ci să pună un accent deosebit pe partea practică. 

 

 



 

 Tudor Edu 

Interviu Nr: 8         

Data: 14 februarie 2019         Durata: 1h 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea Româno‐Americană 

Profesia și domeniul de activitate: Conferențiar universitar, șef de departament 

Diploma pe care o predă: licență și masterat 

Subiect: Economie 

Curs: Marketing strategic, Comportamentul consumatorului, Cercetare de marketing 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu experiența de 

lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul dvs. de activitate și cine 

sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța competențelor 

transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Alte competențe care vin în sprijinul competențelor principale dobândite prin cursuri academice 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Sunt esențiale 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul muncii a 

noilor absolvenți?  

Da, cu siguranță. 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Da, în ultimii 20 de ani, în domeniul cercetării. 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da 



 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor transversale la 

studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Absolut. Fără abilități transversale, practic nu îți poți face treaba. 

 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Cred că cea mai  importantă este comunicarea  (scrisă și orală), care vă permite să  le  transmiteți  ideile 

dumneavoastră elevilor.  

 

Ar  trebui  ca  profesorii  să  joace  mai  mult  un  rol  de  coaching  în  programele  de  educație  pentru 

competențe transversale? 

Bineînțeles că da. Sunt esențiale astăzi și vor fi esențiale și în viitor. 

 

Clasele  cu  mulți  studenți  pot  împiedica  dezvoltarea  și  exersarea  competențelor  transversale.  Câți 

studenți aveți de obicei în clasă? 

Întotdeauna prefer să lucrez cu un număr mai mic de studenți, atât pentru competențele transversale, cât 

și pentru cele transversale. 

 

 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul universității? 

Nu, nu‐mi amintesc să o fi primit. 

 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Da 

   

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  



Există  întotdeauna o contradicție  între așteptările mediului privat  și  așteptările absolvenților. Desigur, 

există întotdeauna o modalitate mai bună de a pregăti studenții pentru a face față cerințelor de pe piața 

muncii 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Comunicare interpersonală, gândire critică, lucru în echipă 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de studiu? 

Competențele transversale sunt esențiale, așa că ar trebui să facă parte din toate programele academice.  

 



 

Spania 

Concluzii din interviurile din Spania: 

‐ Uneori, elevii nu știu ce sunt competențele transversale, dar odată ce cunosc conceptul, 

se arată foarte interesați de el.  

‐ Activități propuse pentru formarea competențelor transversale: 

o Dezbateri, pentru a dezvolta abilitățile de comunicare, de lucru în echipă și de 

empatie.  

o Activități de voluntariat.  

o Concursuri pentru rezolvarea provocărilor.  

o Activități de spargere a gheții. 

o Activități de joc de rol.  

o Prezentări de pitch‐uri.  

o Programe de mentorat.  

‐ Competențele transversale pot fi văzute ca o atitudine profesională la interviuri și pot 

facilita, de asemenea, integrarea în echipe de lucru sau proiecte.  

‐ Competențele  transversale  sunt  o  problemă  pendinte  în  multe  domenii.  Acestea  ar 

trebui să fie formate în toate materiile sau gradele. Studenții ar trebui să fie instruiți și 

educați cu competențe transversale pe lângă alte competențe și cunoștințe tehnice.  

‐ Introduceți  evaluarea  colegială  în  rândul  profesorilor,  pentru  a‐i  motiva  să  își 

îmbunătățească competențele transversale și pentru a‐i încuraja să se formeze singuri.  

 

 Ana Bernabeu Tello 

 

Interviu Nr:  1       

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: UNIVERSITATEA DIN VIGO 

Profesia și domeniul de activitate: CONFERENȚIAR/CERCETĂTOR, GEOLOGIE MARINĂ 

Diploma pe care o predă: ȘTIINȚE MARINE 

Subiect: OCEANOGRAFIE GEOLOGICĂ I 

Curs: 3º 

ÎNTREBĂRI: 



 

În  primul  rând,  aș  dori  să mă  familiarizez  cu  domeniul  dumneavoastră  de  activitate  și  cu 

experiența de lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul 

dvs. de activitate și cine sunt elevii dvs. 

Oceanografia geologică (numită și geologie marină) este unul dintre cele mai vaste domenii din 

domeniul  științelor  Pământului  și  cuprinde  numeroase  subdiscipline,  inclusiv  geofizica  și 

tectonica  plăcilor,  petrologia  și  geochimia,  procesele  de  sedimentare,  precum  și 

micropaleontologia și stratigrafia. Oceanografia geologică se va concentra pe studiul proceselor 

terestre  de  bază  care  afectează  sedimentarea  în  zonele  litorale,  deoarece  sedimentele 

reprezintă principala caracteristică geologică a acestei regiuni. Disciplina va cuprinde tehnicile 

fundamentale  pentru  studierea  topografiei,  structurii,  sedimentării  și  proceselor  geologice 

asociate acestor zone, pentru a descoperi cum s‐au format și cum procesele actuale (dinamica 

costieră, schimbările climatice, impactul uman...) le pot schimba în viitor.  

 

Studenții mei sunt licențiați în științele marine și studiază în primul semestru al anului III. Sunt 

studenți cu un istoric mediu‐scăzut (în raport cu accesul la universitate), cu o motivație medie, 

deși această disciplină aplicată le trezește interesul și participarea la clasă. 

 

1‐ Întrebări  pentru  a  analiza  punctul  de  vedere  al  profesorului  cu  privire  la  importanța 

competențelor transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Înțeleg că sunt competențe transversale, nu legate de cunoștințe specifice, ci mai degrabă legate 

de modul de abordare a muncii, a relațiilor personale etc., indiferent de subiectul tratat. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Da, cred că abilitățile transversale sunt importante în multe domenii ale vieții noastre, inclusiv 

în cel al angajării. 

 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul 

muncii a noilor absolvenți?  

Da, cred că abilitățile transversale sunt importante, dar această idee nu este încă implantată în 

societate, cu atât mai puțin în lumea afacerilor din Spania. 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 



 

Nu 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, de multe ori 

 

2.  Întrebări  referitoare  la  rolul  perceput  al  profesorilor  în  dezvoltarea  competențelor 

transversale la studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Da, cred că abilitățile transversale sunt necesare în toate activitățile profesionale, cu atât mai 

mult  atunci  când  lucrezi  cu  alte  persoane  și  când  le  predai  studenților  tăi  anumite  materii 

profesionale. 

 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Cred că cel mai important ar fi: 

Bune abilități de comunicare 

Motivație 

Angajamentul etic 

Capacitatea de organizare și planificare 

 

Ar trebui ca profesorii să joace mai mult un rol de coaching în programele de educație pentru 

competențe transversale? 

Poate,  dar  cu  resurse  suficiente  (număr  redus  de  studenți,  ore  de  predare  reduse,  formare 

specifică  pe  coaching  etc.).  În  orice  caz,  acesta  este  un  domeniu  educațional  care  ar  trebui 

dezvoltat încă din învățământul primar  

 

Clasele cu mulți studenți pot împiedica dezvoltarea și exersarea competențelor transversale. 

Câți studenți aveți de obicei în clasă? 

Depinde de tipul clasei, variind între 20 și 50 de elevi. 

 

Ați  beneficiat  vreodată  de  formare  în  domeniul  competențelor  transversale  în  cadrul 

universității? 

Da, am urmat mai multe cursuri de competențe transversale la universitatea mea. 



 

 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu 

 

3. Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Cred  că  există  o mare  ignoranță  în  rândul  studenților mei  în  ceea  ce  privește  competențele 

transversale, dar când, ocazional, le vorbesc despre acestea, ei manifestă un interes ridicat față 

de acest subiect. 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

 Abilități de comunicare 

 Lucrul în echipă 

 Luarea deciziilor 

 Angajamentul etic 

 Capacitate de critică și autocritică 

 Inițiativa 

 Creativitate 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de 

studiu? 

Da, așa cred.  

 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Dezbateri care ar putea dezvolta comunicarea, abilitățile de lucru în echipă și empatia 

Activități de voluntariat  

Concursuri de rezolvare a provocărilor (legate de diplomă) 

 

 Olalla Nieto Faza 

Interviu Nr:  2       

Data:  8 martie 2019 Durata: 1 oră 



 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universidade de Vigo 

Profesia și domeniul de activitate: Profesor asistent (Profesora Contratada Doctora) de chimie 

organică 

Specializarea  pe  care  o  predă:  Știința  alimentară  (licență),  Chimie  teoretică  și  modelare 

moleculară (master) 

Subiect:  Chimie  organică  (Știința  alimentelor),  Limba  străină  (TCCM),  Laborator  de  chimie 

computațională (TCCM) 

Curs: anul 2 (Știința alimentară), anul 1 (TCCM) 

 

 

ÎNTREBĂRI: 

În  primul  rând,  aș  dori  să mă  familiarizez  cu  domeniul  dumneavoastră  de  activitate  și  cu 

experiența de lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul 

dvs. de activitate și cine sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări  pentru  a  analiza  punctul  de  vedere  al  profesorului  cu  privire  la  importanța 

competențelor transversale:  

 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"?   

Competențe care nu sunt direct legate de cunoașterea unei discipline sau de o abilitate tehnică. 

Competențe care sunt necesare și transferabile în orice domeniu de activitate. Atunci când am 

de‐a  face  cu  absolvenți  de  studii  universitare,  pentru mine  se  referă  de  obicei  la  abilitățile 

interpersonale  (lucru  în  echipă,  negociere,  comunicare)  și  gândirea  critică  (capacitatea  de  a 

analiza și interpreta date complexe, de a folosi logica etc.). 

 

       Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Cred că acestea sunt esențiale pentru succesul absolvenților noștri, în special în ceea ce privește 

locurile  de  muncă  care  corespund  calificărilor  lor  formale  (în  Spania  există  o  mulțime  de 

supracalificări). Cunoștințele tehnice pot și vor trebui să fie dobândite atunci când sunt necesare 

pentru  un  anumit  loc  de muncă,  iar  aceste  competențe  sunt  cele  care  vor  permite  această 

actualizare.  

 



 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul 

muncii a noilor absolvenți?  

După părerea mea, ele sunt, deoarece pot arăta ca o atitudine profesională la un interviu și pot 

face  diferența  între  candidați.  De  asemenea,  ele  facilitează  încorporarea  în  orice  echipă  sau 

proiect. 

 

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Doar un stagiu de 4 luni la o unitate de cercetare industrială. Am beneficiat de un bun mentorat 

și  am  avut  multe  oportunități  de  a  interacționa  cu  ierarhia  din  companie,  cu  furnizorii  etc. 

obținând  o  bună  imagine  a  ceea  ce  ar  fi  munca  unui  absolvent  de  universitate  în  cadrul 

companiei. 

 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Nu, cercetările mele sunt teoretice și mai degrabă departe de știința aplicată. 

 

2‐ Întrebări  referitoare  la  rolul  perceput  al  profesorilor  în  dezvoltarea  competențelor 

transversale la studenți.   

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Acestea sunt. Predarea implică o interacțiune constantă cu oamenii. Un profesor bun trebuie să 

se integreze într‐o echipă cu colegii săi și să fie capabil să comunice bine cu elevii și să îi conducă. 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Comunicare, leadership și muncă în echipă. 

Ar trebui ca profesorii să joace mai mult un rol de coaching în programele de educație pentru 

competențe transversale? 

Cred că ar trebui, dar nu sunt sigur că ar trebui să facem acest lucru în timpul alocat "subiectelor" 

clasice. Este dificil să faci bine lucruri diferite în același timp, iar dacă începem să "predăm" și să 

"evaluăm" lucruri precum munca în echipă la Matematică I, riscăm să nu învățăm bine cum să 

facem integrale. 

Clasele cu mulți studenți pot împiedica dezvoltarea și exersarea competențelor transversale. 

Nu neapărat. Instruirea informală, care este cea mai răspândită în zilele noastre, va fi îngreunată 

de clasele mari, însă un număr mare de studenți la un curs deschide posibilitatea de a introduce 

lucrul în echipă, dezbaterile și alte activități într‐un mod eficient care nu ar fi posibil în grupuri 



 

mai  mici.  Aceste  activități,  dacă  sunt  bine  concepute,  ar  putea  dezvolta  mai  bine  aceste 

competențe, imitând mai bine experiențele din "lumea reală". 

Câți elevi aveți de obicei în clasă? 

Depinde de an, între 12 și 40. 

Ați  beneficiat  vreodată  de  formare  în  domeniul  competențelor  transversale  în  cadrul 

universității? 

Nu în timpul studiilor mele. Particip la un program de voluntariat în cadrul căruia au fost oferite 

anumite cursuri de formare profesorilor pentru ca aceștia să poată fi ulterior formatori pentru 

studenți (MEET) 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

 Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Din experiența mea, acesta este destul de scăzut. Există studenți cu competențe transversale 

foarte bine dezvoltate, dar majoritatea nu sunt capabili să opereze  la cele mai  înalte niveluri 

cognitive  (așa  cum  s‐ar  aștepta de  la  un  absolvent de universitate)  sau  să  acționeze  în mod 

profesionist.  Una  dintre  probleme  este  faptul  că  dezvoltarea  competențelor  transversale 

depinde în educația/mediul anterior al fiecărui student în parte, deoarece nu există programe 

care să lucreze direct asupra lor. 

Abilitățile de comunicare (atât în scris, cât și oral) sunt deosebit de slabe. 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

La facultate cred că abilitățile de comunicare ar trebui să fie cele mai importante: redactarea de 

documente complexe cu o structură și un limbaj adecvat, realizarea de prezentări eficiente etc. 

De asemenea, ar trebui să se dezvolte munca în echipă și leadership‐ul. Proactivitatea, faptul de 

a învăța să înveți etc. sunt, de asemenea, relevante. 

 

Programe de competențe în cadrul fiecărei diplome; cu independența domeniului de studiu? 

Cred că amândouă au spațiul  lor. Aș pleda pentru programe dependente de domeniu pentru 

anumite  competențe,  deoarece  comunicarea  și  cultura  din  organizațiile  profesionale  care 

afectează aspecte precum funcționarea echipelor etc. pot fi foarte diferite de la un domeniu la 

altul.  Cu  toate  acestea, m‐aș  asigura  că  o  parte  din  această  formare  implică  în mod  explicit 



 

studenți de la diferite programe academice, deoarece aceasta ar fi o pregătire neprețuită pentru 

multidisciplinaritatea echipelor și proiectelor reale din lumea reală. 

 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Tipul  de  activități  propuse  poate  varia  foarte  mult  în  funcție  de  implicarea  instituției  și  a 

organismelor de certificare responsabile de acreditare.  

Unele activități,  cum ar  fi dezbaterile,  temele scrise, munca  în echipă, predarea orientată pe 

proiecte etc.  Pot fi implementate în clase obișnuite sau în laboratoare. Cu toate acestea, cred 

că  este  mai  ușor  să  le  implementăm  în  cadrul  unor  seminarii  ad‐hoc,  axate  pe  aceste 

competențe. Activități precum cele care se regăsesc în programul GradSchools al Vitae, ar putea 

fi folosite pentru a lucra la munca în echipă, comunicare, leadership, motivație etc. 

 

 Antonio Pena 

Interviu Nr:  3       

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universidade de Vigo 

Profesia și domeniul de activitate: Profesor asociat la universitate. Sunet, acustică, medii 

virtuale (jocuri video, realitate augmentată, realitate virtuală). 

Diploma pe care o predau: Licență în ingineria tehnologiilor de telecomunicații 

Subiect: Jocuri video și realitate virtuală 

Curs: 4th 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu 

experiența de lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul 

dvs. de activitate și cine sunt elevii dvs. 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța 

competențelor transversale:  

Ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul "soft skill"? 

Competențele transversale includ acele abilități legate de munca în cadrul unui grup de 

persoane: capacitatea de a fi coordonat în cadrul grupului, capacitatea de a comunica cu 



 

indivizii sau cu întregul grup, capacitatea de a comunica eficient propriile idei, empatia și așa 

mai departe. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante în contextul angajării? 

Sigur. 

Credeți că abilitățile transversale sunt importante pentru a favoriza încorporarea în câmpul 

muncii a noilor absolvenți?  

Bineînțeles că da. În zilele noastre, lucrul eficient în grupuri multidisciplinare este o necesitate.  

Ați lucrat vreodată pentru o companie privată? 

Nu. 

Ați participat sau participați la proiecte de colaborare cu companii? 

Da, și cu alte centre publice (universități, centre de cercetare și dezvoltare...). 

2‐ Întrebări la rolul perceput al cadrelor didactice în dezvoltarea competențelor 

transversale la studenți 

Sunt competențele transversale importante în activitatea unui profesor? 

Crucial. Dacă profesorului îi lipsesc aceste abilități, atunci comunicarea nu este eficientă, mai 

puțină motivație, mai puțină conexiune cu publicul (elevii)... 

Care sunt competențele transversale necesare pentru un profesor? 

Empatie, abilități de prezentare orală (identificarea publicului țintă, discurs dinamic, stăpânirea 

timpului și ritmului), predare bazată pe motivație, atitudine plăcută. 

Ar trebui ca profesorii să joace mai mult un rol de coaching în programele de educație pentru 

competențe transversale? 

În cazul în care programul este de a preda competențe transversale, da. Competențele 

transversale se află în interiorul oamenilor, iar antrenorul încearcă să le facă vizibile și active. 

Clasele cu mulți studenți pot împiedica dezvoltarea și exersarea competențelor transversale.  

Este mult mai greu, dar unele bune practici pot fi efectuate oricum. 

Câți elevi aveți de obicei în clasă? 

10 persoane (în această disciplină de 4th ani). 

Ați beneficiat vreodată de formare în domeniul competențelor transversale în cadrul 

universității? 

Da. 

Ați urmat cursuri externe din proprie inițiativă? 

Nu am cursuri, dar am citit multe despre el. 



 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

Ce părere aveți despre nivelul de soft skills al absolvenților universității dumneavoastră?  

Variabilă. Media este scăzută, dar se pot obține cu ușurință îmbunătățiri uriașe. 

 

Ce competențe transversale ar trebui să fie dezvoltate în rândul tinerilor? 

Empatie, lucru în grupuri multidisciplinare, prezentări orale. 

 

Ar trebui să existe programe de soft skills în fiecare licență; cu independență de domeniul de 

studiu? 

Categoric da. 

 

Ce activități ar putea avea loc în cadrul unui astfel de program de competențe transversale? 

Spargerea gheții, brain storming, activități de joc de rol, prezentări de pitch și așa mai departe. 

Interviu nr. 4 

Data: 11 martie 2019   Durata: 50 min. 

 

 Prof. Artemio Mojón:  

Instituție: Universidade de Vigo 

Profesia și domeniul de activitate: Dr. inginer în telecomunicații ‐ profesor  

Specializarea pe care o predă: Inginerie în domeniul tehnologiilor de telecomunicații Licență  

Subiect: Statistică 

Curs: 1st an 

Profesorul  Artemio  Mojón  este  coordonatorul  programului  UVigo  of  MEET:  un  program  de 

mentorat organizat cu studenții din ultimul an care îi însoțesc pe cei din primul an și îi ajută să 

se integreze în noua lume pe care o presupun studiile universitare. Acești studenți din ultimul 

an  beneficiază  de  seminarii  despre  competențe  transversale  care  îi  vor  ajuta  în  gestionarea 

grupului  mic  de  studenți  noi.  Printre  aceste  competențe  transversale  se  numără  munca  în 

echipă,  gestionarea  timpului,  comunicarea,  creativitatea,  precum  și  ateliere  de  lucru  privind 

inteligența emoțională și conștientizarea diferitelor situații cu care se vor confrunta atunci când 

vor începe să lucreze anul viitor, după încheierea studiilor de licență (sau de masterat). 



 

Acest profesor a ocupat această poziție timp de mai mulți ani la Telecommunication Eng. Școala 

de Telecomunicații, iar acum este implicat în programul în creștere extins la mai multe facultăți 

din universitatea noastră. 

Acest profesor cunoaște foarte bine importanța competențelor transversale pentru a dezvolta 

o  educație  completă  a  studenților  noștri  și  pentru  a‐i  pregăti  să  se  confrunte  cu  munca 

profesională  în  viața  reală.  El  vorbește  despre  importanța  acestora  și  arată  rezultatele  bune 

obținute  de  studenții  care  sunt  implicați  în  acest  program  de  mentorat.  Nu  este  dificil  să 

includem unele competențe transversale, cum ar fi comunicarea orală sau munca în echipă, în 

cadrul altor materii, iar acestea pot fi ușor de evaluat. Dar educația emoțională, de exemplu, nu 

este atât de ușor de inclus și nici măcar nu este ușor de predat... Profesorul Mojón explică faptul 

că unul dintre elementele  cheie  ale  rezultatelor acestui program de mentorat este  faptul  că 

studenții  sunt  voluntari  și  se  implică  cu entuziasm. El  spune că  nu putem  fi  siguri de  același 

succes  dacă  îi  împingem  pe  toți  elevii  să  învețe  și  să  exerseze  despre  unele  dintre  aceste 

competențe  transversale.  El  este preocupat  în  special  de  educația emoțională,  este dificil  să 

înveți, să exersezi și să te maturizezi în ceea ce privește inteligența emoțională. 

Prof. Mojon consideră că educația pentru competențe transversale ar trebui să fie utilă pentru 

fiecare student, dar nu este o educație cu costuri reduse și este nevoie ca guvernul universitar 

să se implice și să îi acorde importanța pe care o are prin proceduri și reguli care ar trebui incluse 

în programele profesorilor pentru a‐i ajuta și în diplomele studenților.   

 

 Prof. Elena Alonso 

Interviu nr. 5 

Data: 15 martie 2019   Durată: 30 min. 

Instituție: Universidade de Vigo 

Profesia și domeniul de activitate: Dr. inginer în telecomunicații ‐ profesor  

Specializarea pe care o predă: Ingineria resurselor miniere și energetice Licență și masterat  

Subiect: Exploatarea resurselor miniere (Licență) + Inginerie minieră (Master) 

Curs: 3rd ani (licență) 

Prof. Elena Alonso este responsabilă de conducerea Școlii de inginerie minieră și energetică din 

2018. Ea a fost implicată în coordonarea masterului și, anterior, în conceperea programului de 

studii pentru acesta.  



 

Ea este conștientă de competențele transversale și explică faptul că acestea ar trebui incluse în 

diplomele de licență sau de masterat, astfel încât toți studenții să le fi exersat la final. Ea este 

preocupată de procesul de evaluare și de modul în care acesta trebuie reglementat. Ea consideră 

că mai multe  competențe  transversale,  cum ar  fi  comunicarea  (orală  și  scrisă)  sau munca  în 

echipă, sunt ușor de introdus și de verificat gradul de competență obținut de către studenți. Alte 

competențe  necesită  o  dedicare  specială  și  poate  că  o  întreagă  disciplină  sau  o  parte  a 

programului de studii trebuie să fie concepută în mod special pentru a fi inclusă în diplomele de 

masterat și de licență. Pe lângă aceasta, este necesar ca profesorii să fie conștienți de importanța 

acestor competențe transversale. Aceștia trebuie să fie educați și să li se ofere un sprijin real în 

ceea ce privește dezvoltarea și predarea competențelor transversale, pe lângă alte competențe 

tehnice sau academice.  

 

 Margarita Pino Juste 

Interviu Nr:  1       

Data:  12/02/2019          Durată:  

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universidade de Vigo 

Profesia și domeniul de activitate: Profesor, Ciencias da educación 

Diploma pe care o predă: Grao en Educación Primaria, Máster Universitario en Profesorado 

Subiect: Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos (Bach. Deg), Educación: 

Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria (Ms. Deg) 

Curs: 1º (2C), 1º (1C) 

 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu 

experiența de lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul 

dvs. de activitate și cine sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța 

competențelor transversale:  

 



 

Prin soft‐skills se înțelege un set de competențe care completează pregătirea studentului pentru 

exercitarea profesiei sale. Aceste competențe trebuie să  fie dobândite,  la un prim nivel, prin 

finalizarea studiilor de licență. 

Competențele transversale sunt competențe esențiale pentru ca studentul să reușească să intre 

cu succes pe piața muncii. Recrutorii de resurse umane apreciază nivelul acestor competențe la 

candidați. 

Profesorul/cadru  didactic  dă  exemplul  colaborării  într‐un  proiect  cu  o  companie  pentru 

dezvoltarea protocolului  de  interviuri  de  selecție personală.  În  cadrul  acestor  interviuri,  este 

subliniată importanța competențelor transversale. 

De asemenea, ea explică faptul că a conceput cursuri de formare personalizate pentru companii, 

în toate acestea fiind incluse competențele transversale. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor 

transversale la studenți.   

 

Învățătorul/profesorul  este  pe  deplin  de  acord  cu  necesitatea  ca  profesorii  să  aibă  un  nivel 

ridicat  de  competențe  transversale  pentru  a‐și  putea  desfășura  activitatea  și,  de  asemenea, 

pentru a transmite aceste competențe elevilor prin exemplul lor. 

Ea arată că un profesor trebuie să aibă o pregătire și un nivel, cel puțin, în toate competențele 

transversale  incluse  într‐o  diplomă  universitară.  Cu  toate  acestea,  un  profesor  ar  trebui  să 

încerce să facă un pas înainte și să completeze acest set de competențe transversale obligatorii 

cu  altele  specifice  profesiei  de  profesor:  comunicare  orală,  empatie,  abilități  sociale,  de 

exemplu. 

Crede că profesorii/învățătorii ar trebui să lucreze asupra competențelor transversale legate de 

disciplinele lor, însă doar la nivel de prezentare, fără a detalia. Un învățător/profesor trebuie să 

programeze 100% din activitatea elevului  la materia  respectivă,  realizând programe de  lucru 

care să includă sarcinile din timpul autonom al elevului. 

Ea dă ca exemplu materia ei de  licență (90 de studenți, clasă  teoretică)  în care programarea 

acoperă  100%  din  totalul  orelor,  inclusiv  orele  de  non‐contact.  Toate  sarcinile  pe  care  le 

îndeplinește studentul sunt notate direct sau  indirect printr‐un  test. Prin  intermediul acestor 

sarcini se lucrează și la soft‐skills. 

Dintre metodologiile  de  lucru  preferate,  nu  numai  că  ar  trebui  să  se  aleagă munca  în  grup, 

evaluarea între colegi sau discuțiile în clasă, dar acestea pot fi realizate și individual. 

Profesorul insistă asupra faptului că activitatea de formare a competențelor transversale trebuie 

să fie foarte bine programată și adaptată la circumstanțele din clasă. De exemplu, nu consideră 



 

că mărimea grupului clasei influențează dobândirea acestor competențe de către elev, dar este 

evident că trebuie adoptată în mod clar o metodologie adecvată. Ea insistă asupra faptului că 

până și o clasă de fizică teoretică permite lucrul cu soft‐skills, însă prima mare greșeală este lipsa 

de pregătire a profesorilor și lipsa de interes pentru dezvoltarea acestei activități pe care mulți 

profesori o consideră suplimentară și superfluă. 

Profesoara, atât pentru formarea sa, cât și pentru domeniul său de activitate, are un nivel ridicat 

de pregătire în predarea competențelor transversale. 

De  asemenea,  ea  participă  la  un  grup  de  inovare  educațională,  care  a  realizat  un  proiect 

multidisciplinar  în  care  este  inclusă  activitatea  acestor  competențe.  Proiectul  constă  în 

proiectarea și gestionarea unei sere și reunește cadre didactice de la diferite grade (industrial, 

biologie, educație ...). Astăzi, această experiență a fost transpusă în clasă cu mare succes. 

Chiar și așa, profesoara a beneficiat de o pregătire suplimentară în afara universității, în cadrul 

unor cursuri pe care le‐a urmat pe cont propriu, întrucât nu se predau în instituția noastră. Cu 

toate acestea, profesoara comentează că ar fi posibil să le instruiască, chiar și la nivel de catedră, 

întrucât grupul ei de lucru pe inovare educațională le‐ar putea programa. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

 

Profesorul recunoaște că nivelul de competențe transversale al absolvenților Universității din 

Vigo  este  extrem  de  scăzut.  Ea  subliniază  că  nu  există  o  conștientizare  suficientă  în  rândul 

profesorilor  cu  privire  la  importanța  formării  acestor  competențe,  nu  numai  la  nivelul 

studenților, ci și la nivelul profesorilor. 

Chiar și așa, profesorul indică faptul că studentul ar trebui să primească doar un nivel de inițiere 

în competențele care privesc diploma sa.  

Dar ar trebui să fie posibil să se completeze formarea competențelor cerute pe piața muncii, 

prin cursuri complementare, dintre care unele ar trebui să fie predate de către universitate, dar 

multe altele trebuie căutate la alte niveluri de formare. 

Cel mai important lucru este sensibilizarea profesorilor. Universitatea are o listă de competențe 

pe care trebuie să lucreze în setul de diplome și face parte din ethosul instituției. Prin urmare, 

profesorii trebuie să se angajeze. 

Cadrul didactic arată că competența considerată cea mai importantă pentru lucrul cu elevii este 

stima  de  sine,  mai  ales  în  cazul  diplomelor  cu  nivel  tehnic  complex,  deoarece  provoacă 

demotivarea  elevilor  și  nu  favorizează  un  climat  în  clasă  care  să  permită  transmiterea  altor 

competențe. De exemplu, este dificil să generezi o dezbatere la ora de fizică dacă elevii consideră 

că  greșelile  vor  fi  un  stigmat  pentru  ei.  



 

Profesorul salută crearea unor grupuri de inovare educațională, de exemplu, la nivel de licență 

sau  la  nivel  de  departament,  pentru  a  realiza  formarea  cadrelor  didactice.  Ea  subliniază 

importanța sensibilizării cadrelor didactice. 

 Beatriz Legerén Lago 

Interviu Nr:  7       

Data:  10 aprilie 2019      

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universitatea din Vigo. Școala de Științe Sociale și Comunicare 

Profesia și domeniul de activitate: Proiectare de jocuri video și narațiune interactivă 

Diploma pe care o predă: Comunicare audiovizuală 

Subiect:  Proiectarea jocurilor video și interactiv  

Curs: 2ª y 4ª 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu 

experiența de lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul 

dvs. de activitate și cine sunt elevii dvs. 

Sunt un manager profesionist, cercetător și designer de jocuri video specializat în utilizarea 

tehnologiei digitale pentru a ajuta studenții să învețe cum să dezvolte proiecte folosind‐o. 

Clienții să economisească costuri, să obțină mai mulți clienți și să comunice mai bine Societatea 

cum să folosească tehnologia digitală pentru a‐și atinge obiectivele. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța 

competențelor transversale:  

Într‐un mediu în schimbare, competențele transversale sunt din ce în ce mai importante.  

În  prezent,  trebuie  să  lucrați  în  echipe multidisciplinare,  în  care  nu  toți membrii  au  aceleași 

competențe.  Aceasta  este  o  provocare  pe  care  membrii  echipei  o  pot  rezolva  datorită 

competențelor transversale.  

Am lucrat în sectorul privat timp de aproape 25 de ani, am lucrat timp de 20 de ani în industrie 

ca director general al unei agenții de comunicare interactivă, Interaction, timp în care am avut 

ocazia să lucrez cu principalele companii private și publice din Galicia. De‐a lungul carierei mele 

profesionale, am deținut diverse funcții în asociații profesionale atât în sectorul audiovizual, cât 



 

și în sectorul Tic, președinte al Eganet (Asociația Galegas Adicadas Internet și Noile Tehnologii 

2.006‐2.010).  Președinte  al  Clusterului  de  afaceri  Tic  de  Galicia  (2.008‐2.010).  Membru  al 

Comitetului Strategic al Clusterului Audiovizual din Galicia 2006‐2011. Membru al Comitetului 

strategic și de gestionare a Clusterului Tic din Galicia (2010‐2010).  

 

După această experiență, unul dintre cele mai importante aspecte pe care le aveam în vedere la 

un  interviu  de  angajare  era  să  văd  dacă  candidatul  are  competențe  transversale.  Pentru  că 

această parte era esențială pentru a deveni un membru al echipei mele. 

 

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor 

transversale la studenți.  

După ce am lucrat în sectorul privat, cred că abilitățile transversale sunt o parte fundamentală a 

formării studenților,  iar  în cadrul cursurilor mele acord o atenție deosebită acestui aspect. La 

orele practice, elevii mei  lucrează  în echipă și trebuie să respecte aceleași reguli ca și cum ar 

lucra într‐o companie. 

Ei trebuie să semneze un contract cu mine ‐ profesorul ‐ în care reflectă ce vor face, cum vor 

rezolva conflictul..., etc.  

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.   

Cred că abilitățile transversale sunt o chestiune pendinte în programele școlare și că acestea ar 

trebui să fie abordate transversal în toate disciplinele. 

 

 

 Vicente Novegil Souto 

Interviu Nr:  8       

Data:  12/02/2019          Durată: 1 oră 

DATE PERSONALE: 

Instituția pentru care lucrează: Universidade de Vigo 

Profesia și domeniul de activitate: Profesor, Ciencias do deporte 

Diploma pe care o predă: Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado de 

Fisioterapia 



 

Subiect: Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividad física e o deporte, 

Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde 

Curs: 2º (1C), 4º (2C) 

ÎNTREBĂRI: 

În primul rând, aș dori să mă familiarizez cu domeniul dumneavoastră de activitate și cu 

experiența de lucru de zi cu zi ca profesor. Vă rog să‐mi spuneți câte ceva despre domeniul 

dvs. de activitate și cine sunt elevii dvs. 

 

1‐ Întrebări pentru a analiza punctul de vedere al profesorului cu privire la importanța 

competențelor transversale:  

 

Competențele  transversale  sunt  absolut  esențiale  pentru  dezvoltarea  profesională  a 

absolvenților. Neachiziționarea  competențelor de  interacțiune  socială,  de exemplu,  limitează 

accesul la multe oportunități de angajare. 

El spune că un fizioterapeut trebuie să aibă o mare empatie și un punct de "psiholog" pentru a‐

i  face  pe  pacienți  să  aibă  încredere  în  capacitatea  lor.  Același  lucru  este  valabil  și  pentru 

antrenorii de fitness sau educatorii sportivi. Un antrenor de copii trebuie să aibă abilități sociale 

foarte speciale și elaborate pentru a‐și desfășura activitatea în mod corespunzător. 

Sarcinile pe care profesorul trebuie să le includă în metodologia de predare pentru a lucra soft 

skills ar trebui să fie: 

 Lucrul în grup: leadership, comunicare orală, socializare. 

 Practică: evaluarea pe perechi (peer review) permite autocritica învățării. 

  

În  general,  profesorul  consideră  că  nu  este  ușor  de  inclus  competențele  transversale  în 

metodologiile de predare aplicate de obicei în universitate. De asemenea, acesta consideră că 

profesorilor le lipsește pregătirea pentru a introduce eficient competențele transversale. 

Profesorul  consideră  că  putem  vorbi  de  o  traducere  a  competențelor  transversale  în 

metodologii. Mai exact, el folosește diferite metodologii pentru a lucra asupra competențelor 

transversale la disciplinele sale, cum ar fi: 

 Gamificare: interacțiunea socială este lucrată. 

 Flipped classroom: evaluare diagnostică pe perechi (diagnostic peer review), Kaghout în 

clasă pentru discuții în grup de lucru. 

 Învățarea bazată pe probleme: cuprinde munca  în grup care,  în  teorie, permite să se 

lucreze la mai multe competențe. Cu toate acestea, eșecul observării modului în care 



 

aceste competențe transversale funcționează și nu este posibilă evaluarea lor. Ar fi de 

dorit  să  se continue negocierea muncii  în  cadrul grupului.  În plus,  succesul muncii  în 

grup, chiar și la nivel cognitiv, depinde de mărimea grupului. 

Profesorul a elaborat un chestionar cu întrebări care urmează să fie punctate, prin care 

fiecare elev răspunde despre el însuși și despre ceilalți membri ai echipei. Astfel, elevii 

apreciază, printre  alte puncte, modul  în  care  lucrează  în  cadrul  grupului,  prezența  la 

ședințele de  lucru, procentul de contribuție  la muncă, procentul de muncă finalizată, 

contribuția de idei a fiecărui membru. 

Acest șablon are, de asemenea, scopul de a oferi îndrumări cu privire la părțile de lucru 

sau sarcinile care nu trebuie să  fie uitate. Permite elevilor  să verifice munca depusă, 

lucrând la autocritică. Una dintre întrebări ar permite chiar expulzarea unui membru al 

grupului, deși este completată cu un protocol cunoscut întotdeauna de elevi. 

 Lucrul  în  grup, dacă nu este  posibilă urmărirea  acestuia,  va gestiona doar  tangențial 

abilitățile de soft‐skills. 

 Dezbateri în clasă: crearea de dezbateri în cadrul clasei, care nu este întotdeauna ușor 

de realizat ca  instrument spontan și care necesită un nivel ridicat de competențe ale 

profesorului pentru a fi eficientă. 

Profesorul sintetizează importanța dobândirii de soft‐skills cu care se confruntă piața muncii în 

domeniul  lor  de  activitate  în  două  linii  principale:  empatie  și  abilități  sociale.  

Contactul cu lumea muncii a avut loc, de exemplu, la organizarea de tabere cu copii. După cum 

s‐a menționat anterior,  toate  competențele de abilități  sociale  sunt necesare  atunci  când  se 

confruntă cu acest tip de activitate. 

   

2‐ Întrebări referitoare la rolul perceput al profesorilor în dezvoltarea competențelor 

transversale la studenți.  Profesorul afirmă că universitatea nu reușește să pregătească 

studenții pentru soft‐skills, în ciuda importanței clare a acestora pentru viitorul lor 

profesional. 

Printre cauzele unei dezvoltări slabe se numără următoarele: 

 Lipsa  de  formare  a  profesorilor:  nu  poate  exista  o  transmitere  a  competențelor 

transversale  de  la  profesor  la  elev  atunci  când  nu  există  această  bază.  Lipsa  de 

formare face ca profesorul să adopte munca în grup ca o singură metodologie de 

lucru pentru a cuprinde dezvoltarea acestor competențe. După cum s‐a indicat mai 

sus,  această  metodologie  are  dezavantaje,  principalul  derivat  fiind  dimensiunea 

grupului de lucru. 



 

Profesorul  pune  două  exemple  cu  subiectele  lor.  La  cursul  din  anul  IV  (Fizică), 

studenții  trebuie  să  realizeze  o  lucrare  care  constă  într‐o  analiză  a  literaturii  de 

specialitate pe o temă. Prin această  lucrare se urmărește realizarea unei simulări 

sau a unui antrenament pentru a trece în revistă stadiul actual al tehnicii pe care vor 

trebui să o facă și în cadrul lucrării de licență. Fiind vorba de un grup mic (18‐20 de 

studenți) este posibilă observarea activității de grup (negociere, progres ...) și este 

posibil, de asemenea, să se evalueze modul în care studenții dobândesc competențe 

transversale. 

Cu toate acestea, la cursul din anul II (statistică, 122 de studenți) este posibilă doar 

evaluarea  încrucișată  între  colegi.  În  cadrul  evaluării  continue  sunt  incluse  două 

livrabile  care  au  fost  realizate  în  grup,  dar  singurul  instrument  de  evaluare  a 

dobândirii competențelor este sondajul descris mai sus. 

 Prin  urmare,  mărimea  grupului  este  critică,  limitând  modul  în  care  profesorul 

transmite competențele și modul în care elevul le dobândește. 

 Lipsa de recunoaștere a muncii depuse de elev: pe lângă faptul că trebuie să știm 

cum să creăm climatul în cadrul clasei în raport cu importanța acestor competențe, 

munca depusă și cunoștințele dobândite trebuie să fie absolvite și recunoscute, ceea 

ce închide cercul generării unui climat adecvat în clasă. 

 Nicio  recunoaștere  a  muncii  depuse  de  cadrele  didactice:  nu  numai  că  trebuie 

valorificată  la nivel de DOCENTIA, dar  în ghidul didactic ar  trebui să  fie  rezervată 

partea corectă de metodologii, testări și calificări pentru a întări importanța acestor 

competențe. 

 Lipsa suportului tehnic: este necesară crearea unor instrumente de sprijin, în special 

pentru grupurile mari. Moodle, de exemplu, facilitează evaluarea colegială; Cu toate 

acestea, încercarea de a implementa alte metodologii cu acest instrument, singurul 

disponibil  de  către  universitate,  necesită  un  nivel  tehnic  pe  care  facultatea,  în 

general,  nu  îl  are. 

Dar nici studenții nu sunt obișnuiți să folosească instrumentele disponibile. Astfel, 

profesorul povestește anecdota că la disciplina anului II (Statistică), atunci când s‐a 

lucrat  folosind  Moodle  în  cadrul  unui  exercițiu  de  pregătire  voluntară  pentru 

examen, doar 15 din cei 122 de studenți au reușit să ducă la bun sfârșit sarcina. 

 Există o lipsă de muncă din partea întregii facultăți: lipsa de asertivitate din partea 

cadrelor didactice în general pentru a implementa competențele soft‐skills în cadrul 

disciplinelor. O parte a corpului profesoral nu acceptă să lucreze, nu vrea să se miște. 



 

Acele cadre didactice care doresc să lucreze trebuie să se adapteze și la realitatea 

mediului  în  care  lucrează  (mărimea  grupului,  lipsa  tehnologiei...)  și  să  se  simtă 

confortabil cu acesta. 

 

Profesorul  recunoaște că nivelul absolventului  în  ceea  ce privește  competențele de  soft‐

skills este foarte variabil. În primul rând, există o discriminare a studenților din cauza mărimii 

grupului: supraaglomerarea/massificarea va împiedica lucrul cu metodologii mai eficiente. 

Pe  de  altă  parte,  lipsa  de  evaluare  a  activității  desfășurate  în  aceste  competențe  nu 

facilitează conștientizarea importanței acestora. 

 

3‐ Sugestii privind cursurile de dezvoltare a competențelor transversale.  

 

Profesorul  propune  ca  competențele  soft‐skills  să  funcționeze  în  cadrul  diplomei  atât  pe 

orizontală, cât și pe transversală, încurajând colaborarea între discipline. 

Pe de altă parte, personalul didactic are nevoie de o pregătire specifică, de o includere fermă în 

ghidul  didactic  (%  din  materia  dedicată  activității  competențelor)  și  de  recunoaștere.  

În  cadrul  unei  discipline,  trebuie  să  se  convină  asupra  metodologiilor  de  lucru  cu  privire  la 

competențele transversale (evaluare colegială, lucru în grup, rubrică de lucru în grup etc.) și să 

se asigure implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea acestora.  

Planul  de  acțiune  tutorial  ar  putea  integra  dobândirea  de  "soft‐skills"  prin  organizarea  de 

activități  izolate  sau  între  discipline.  Pluridisciplinaritatea  poate  fi  exploatată  mai  mult  ca 

modalitate de lucru a competențelor, astfel încât nu toate disciplinele trebuie să lucreze toate 

concursurile, ci munca este împărțită. 

Profesorul spune că și‐a lucrat capacitatea de formare pe cont propriu și că a absolvit doar un 

singur curs oferit de propria  instituție  (de PBL, cu mai bine de 10 ani  în urmă).  În prezent, el 

conduce un MOOC de analiză a învățării. De asemenea, a lucrat folosind platformele sociale ca 

instrument al metodologiei e‐portofoliu și de dezvoltare a competențelor transversale. 

Profesorul consideră că, până  în prezent, atât pregătirea cadrelor didactice,  cât  și activitatea 

desfășurată la disciplinele respective se realizează în mare parte fără sprijinul instituției și/sau al 

profesorilor.  În  prezent,  programul  DOCENTIA  a  adus  aceste  competențe  în  prim‐plan,  dar 

profesori ca el lucrează de zeci de ani fără recunoaștere. 

Prin intermediul grupurilor de inovare educațională, formarea profesorilor poate fi realizată prin 

diferite abordări: 

 Împărtășirea  în  forumuri  a  experiențelor  desfășurate  în  clasă:  cunoașterea  unor 

experiențe reale îi îmbogățește pe toți participanții. 



 

 Propuneri de inovare, cu materiale. 

 Cursuri specifice: cum ar fi cele de Learning Analytics. 

 

În cele din urmă, profesorul se concentrează pe punerea  la dispoziția profesorilor a unor 

instrumente  informatice  pentru  a  sprijini  formarea  elevilor  în  domeniul  competențelor 

transversale. 

   



 

Bune practici 

La nivel european:  

 

La  nivel  european,  consolidarea  Spațiului  European  al  Învățământului  Superior  (SEIS),  care  a 

început  odată  cu  procesul  de  la  Bologna  și  a  fost  creat  oficial  prin  Declarația  de  la  Viena‐

Budapesta din 2010, a introdus ca acțiune strategică adaptarea programelor de studii pentru a 

adapta oferta de învățământ superior la cerințele de pe piața muncii.  

În ciuda acestei armonizări a sistemelor educaționale, fiecare țară are încă propriile metodologii 

și abordări pentru predarea și recunoașterea competențelor pentru angajare.  

Dezvoltarea  competențelor  este  unul  dintre  cele  patru  domenii  principale  ale  inițiativei 

emblematice  a Uniunii  Europene  "O agendă pentru noi  competențe  și  noi  locuri  de muncă", 

precum  și  punctul  central  al  strategiei  mai  recente  "Regândirea  educației".  Investiția  în 

competențe pentru rezultate socio‐economice mai bune. 

Cele  mai  multe  inițiative  de  creare  de  programe  internaționale  de  formare  în  domeniul 

competențelor  transversale  provin  din  programul  Erasmus  +.  Ghidul  programului  Erasmus+, 

precizează că primul obiectiv specific urmărit de acest program în domeniul educației și formării 

profesionale este următorul:  

"Îmbunătățirea  nivelului  de  competențe  și  aptitudini‐cheie,  acordând  o  atenție  deosebită 

relevanței acestora pentru piața  forței de muncă și contribuției  lor  la o societate coerentă,  în 

special  prin  creșterea  oportunităților  de  mobilitate  în  scop  educațional  și  prin  consolidarea 

cooperării între lumea educației și cea a muncii".  

Există și alte programe de formare în domeniul competențelor transversale la nivel european, 

oferite de entități private de formare cu facilități  în mai multe țări europene, dar cooperarea 

între entitățile de învățământ superior are loc în principal în cadrul programului Erasmus + sau 

al altor programe de finanțare europeană.  

Este prezentat un mic exemplu de proiecte finanțate prin programul Erasmus +. Proiectele au 

fost alese în funcție de următoarele criterii: 

Relevanță: proiecte desemnate drept exemple de bune practici sau povești de succes de către 

comitetul de evaluare a proiectelor Erasmus+. 



 

Utilitate: proiectele legate de subiectul principal al UNIFORS 2020 au fost, de asemenea, alese 

pentru a fi utilizate ca exemple de bune practici.  

1. Combaterea șomajului în rândul tinerilor prin programe de formare 

a competențelor transversale.  

 

Referința proiectului: 2011‐1‐ES1‐LEO05‐35958 

Legătura cu baza de date a proiectelor Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

plus/projects/eplus‐project‐details/#project/2011‐1‐ES1‐LEO05‐35958 

Coordonator: Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid. (Spania) 

Țările participante: Spania, Germania, Franța, Bulgaria, Portugalia, Austria.  

Descrierea proiectului: 

Procesele  de  inserție  pe  piața  muncii  sunt  din  ce  în  ce  mai  solicitante,  iar  structura  și 

caracteristicile posturilor de muncă s‐au schimbat. Pentru a  face  față acestor provocări, este 

important să se detecteze care sunt competențele pe care angajatorii le caută la candidați atunci 

când recrutează, pentru a oferi politicile adecvate legate de ocuparea forței de muncă și de EFP. 

Partenerii acestui proiect au detectat că "competențele transversale" sunt foarte apreciate, cum 

ar  fi  competențele  interpersonale  și  sociale.  Partenerii  acestui  proiect  aparțin  sectorului 

resurselor umane, asociațiilor de întreprinderi și furnizorilor de educație și formare profesională. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:  

1)  Să  analizeze,  să  compare  și  să  disemineze  competențele  transversale  care  sunt  necesare 

pentru a‐și menține poziția de muncă și pentru a fi recrutat cu succes. 

2) Realizarea unei diagnoze care să arate care sunt calificările sociale și interpersonale cele mai 

necesare în întreprinderi și pe piața muncii, pentru a asigura o adaptare și un succes pe piața 

muncii pentru tineri.  

3)  Transferul  produselor  de  formare  din  cadrul  proiectului  "Be  Competent  Be  Sapiens": 

Programul de coaching Bsapiens și Programul "Piața de competențe/Competențe pentru piața 

muncii"". 

4) Dezvoltarea unei platforme TIC interactive care să conțină toate materialele și  informațiile 

relevante privind produsele transferate.  



 

5) Realizarea programului de coaching la nivel  local, prin  intermediul unei experiențe pilot cu 

utilizatorii finali. 

6) Dezvoltarea de noi competențe pedagogice și abilități de dezvoltare a curriculumului pentru 

cel  puțin  60  de  profesori  VET,  tutori  sau  formatori  care  provin  din  organizații  educaționale, 

profesionale sau de resurse umane. 

7) Să realizeze un plan eficient de diseminare și exploatare, pentru a răspândi rezultatele și a 

ajunge la un număr cât mai mare de utilizatori finali și beneficiari ai programului de coaching, 

pentru a se asigura că rezultatele proiectului vor fi durabile și după încheierea acestuia. 

 

2. Fabrica de dezvoltare a competențelor 

 

Referința proiectului: 2018‐2‐RO01‐KA105‐049749 

Legătura cu baza de date a proiectelor Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

plus/projects/eplus‐project‐details/#project/2018‐2‐RO01‐KA105‐049749 

Coordonator: Îndrăznește să‐ți încerci șansa (România) 

Țările participante: România, Portugalia, Norvegia, Estonia, Franța, Turcia, Lituania, Bulgaria.  

Descrierea proiectului: 

Obiectivele sunt:  

1.  Familiarizarea  participanților  cu  conceptul  actual  de  competențe  transversale,  cu  diferite 

grupuri  de  competențe  transversale  și  cu  importanța  lor  în  dezvoltarea  personală  și 

profesională.  

2. Să ofere participanților spațiul necesar pentru a analiza mai profund problemele  legate de 

competențele transversale cu care se confruntă în plan personal și profesional.  

3. Dezvoltarea și îmbunătățirea următoarelor grupe de competențe transversale la participanți: 

Competențe  personale  și  intrapersonale;  Competențe  de  comunicare;  Competențe  de 

prezentare; Gândire creativă; și Competențe de conducere.  

4. Să ofere participanților un spațiu pentru a‐și  împărtăși experiența și cele mai bune practici 

privind dezvoltarea/îmbunătățirea competențelor transversale.  



 

5.  Îmbunătățirea  competențelor  profesionale  ale  participanților,  creșterea  motivației  și  a 

satisfacției acestora în munca de zi cu zi.  

6. Îmbunătățirea calității și eficienței activității participanților în beneficiul participanților înșiși, 

al  organizațiilor  lor  și  al  grupurilor  țintă  de  tineri,  aplicând  în  același  timp  competențele 

transversale dezvoltate/îmbunătățite.  

7.  Pentru  a  îmbunătăți  competențele  soft  ale  tinerilor,  participanții  lucrează  la  aplicarea 

competențelor  soft  dezvoltate/îmbunătățite  și  la  dezvoltarea  mai  multor  activități  privind 

competențele soft pentru tineri.  

8. Îmbunătățirea calității activităților pentru tineret în general.  

9.  Să  inspire  participanții  să  promoveze  dezvoltarea  competențelor  transversale  în  rândul 

colegilor lor, al grupurilor țintă de tineri și al altor ONG‐uri de tineret.  

Proiectul a organizat un curs de formare pentru participanții din 8țările participante la program.  

Participanții au fost lucrători de tineret, formatori de tineret și lideri de tineret care au luat parte 

la chestionar și/sau colegii  lor, care doresc să  îmbunătățească/dezvolte anumite competențe 

transversale pentru creșterea lor profesională și pentru creșterea calității activității de tineret. 

Formatul de formare a fost ales ca fiind cel mai potrivit pentru a îndeplini obiectivele proiectului 

și  pentru  a  obține  rezultatele  de  învățare  așteptate.  Acesta  a  constat  din  diferite  sesiuni, 

combinând educația  non‐formală,  coaching‐ul  și  unele metode  de  educație  în  afaceri.  Toate 

metodele au  inclus elemente practice  și au oferit posibilitatea de a  învăța și de a practica  în 

același timp. 

3. Competențe  transversale 4.0 pentru noile provocări din  industria 

aerospațială europeană.  

 

Referința proiectului: 2018‐1‐PL01‐KA202‐051081 

Legătura cu baza de date a proiectelor Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

plus/projects/eplus‐project‐details/#project/2018‐1‐PL01‐KA202‐051081 

Coordonator: Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu  Lotniczego  "Dolina  Lotnicza" 

(Polonia) 

Țările participante: Polonia, Spania, Portugalia, Turcia. 



 

Descrierea proiectului: 

Obiectivul  principal  al  acestui  proiect  este  de  a  ajuta  companiile  aeronautice  să  facă  față 

provocărilor industriei 4.0 prin îmbunătățirea competențelor transversale ale resurselor umane. 

Scopul prezentului proiect este de a construi programe de studii și module de formare în jurul a 

două  seturi  specifice  de  dezvoltare  a  competențelor  transversale,  și  anume  Competențele 

sociale, abilitățile de construire a caracterului și abilitățile de dezvoltare personală, care ar trebui 

să ofere o bază pentru a  face alegeri și decizii pozitive relevante care să conducă  la  lucrători 

echilibrați și cu inima întreagă. Acest tip de formare comportamentală, care creează trăsături 

pozitive de personalitate, va conduce la atitudini și comportamente profesionale bine adaptate, 

și anume: asertivitate, gestionarea stresului și a  furiei, autocontrol,  rezistență, automotivare, 

adaptabilitate, integritate, etică profesională și, în cele din urmă, atitudine pozitivă. 

Acest proiect va dezvolta programe de studiu, activități de formare și orientări pentru materiale 

pentru grupuri 3țintă specifice.  

‐ Industria 4.0 actuală Companiile aeronautice și lucrătorii lor din Industria 4.0. 

‐ Viitori  lucrători  din  industria  4.0,  sau  tineri  elevi  ai  școlilor  secundare  și  tehnice  și 

studenți ai școlilor profesionale (școli de licență) care ar putea deveni viitori lucrători în 

companiile din industria aeronautică 4.0. 

‐ Formatori  și  furnizori  de  educație  și  formare  profesională,  precum  și  manageri  de 

resurse umane și manageri de echipă, implicați în implementarea industriei 4.0 în cadrul 

companiilor aeronautice. 

 

4. Competențe de bază pentru profesioniștii secolului 21st 

 

Referința proiectului: 2017‐1‐ES01‐KA203‐038589 

Legătura cu baza de date a proiectelor Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

plus/projects/eplus‐project‐details/#project/2017‐1‐ES01‐KA203‐038589 

Coordonator: Universitat Politecnica de Valencia (Spania) 

Țările participante: Spania, Finlanda, Portugalia, Olanda, Austria, Slovenia.  

Descrierea proiectului: 



 

Acest proiect  are  ca  scop  îmbunătățirea  calității  și  relevanței  cunoștințelor  și  competențelor 

studenților Sprijinirea inovației și a creativității, prin parteneriate și abordări și strategii inter și 

transdisciplinare. 

Proiectul  va  dezvolta  un  cadru  comun  pentru  a  detecta  competențele  personale  de  bază 

solicitate de companii. Al doilea rezultat intelectual pe care acest proiect îl va dezvolta este un 

set de evaluare a competențelor de bază pentru nivelul de competență, care ia în considerare și 

valorifică experiența persoanei, cum ar fi procesul de învățare și creșterea personală, în special 

în ceea ce privește dobândirea și consolidarea acestor competențe de bază. 

Cel de‐al treilea rezultat intelectual al proiectului este o platformă electronică care va servi drept 

punte de legătură concretă între instituțiile de învățământ superior și companii. Acest OI a fost 

produs  pentru  membrii  proiectului,  pe  baza  sondajului  universităților  și  al  companiilor  și  a 

cercetărilor ulterioare, pregătit într‐o formă adaptată la metodele active de învățare. 

Cel  de‐al  patrulea  rezultat  intelectual  acordă  atenție  promovării  și  autopromovării  pentru  a 

consolida  și  a  da  vizibilitate  competențelor  de  bază  ale  studentului,  corect  evaluate,  prin 

instrumente de responsabilizare prin încurajarea căutării unui loc de muncă adecvat propriului 

profil. Instrumentul de promovare și autopromovare va oferi o descriere detaliată a intervenției 

în toate fazele și activitățile sale.     

Cel de‐al cincilea rezultat intelectual are ca scop îmbunătățirea proiectului CoSki21, prin sugestii 

venite direct de la utilizatorii finali și prin implementarea în rândul formatorilor a măsurilor de 

formare a competențelor transversale în timpul perioadei de testare. 

5. Incluziune socială prin activități de voluntariat și antreprenoriat 

 

Referința proiectului: 2016‐1‐LT01‐KA219‐023126 

Legătura cu baza de date a proiectelor Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

plus/projects/eplus‐project‐details/#project/2016‐1‐LT01‐KA219‐023126 

Coordonator: Silutes r. Vilkyciu pagrindine mokykla (Lituania) 

Țările participante: Polonia, Italia, Turcia, România. 

Descrierea proiectului: 



 

Una dintre principalele probleme din zilele noastre este șomajul în rândul tinerilor. Principalele 

cauze  sunt  lipsa  unor  competențe  financiare  suficiente  și  a  unor  abilități  antreprenoriale, 

comunicarea  deficitară  în  echipe  multiculturale,  deficiențe  în  ceea  ce  privește  abilitățile  de 

comunicare  și  de  prezentare.  Dezvoltarea  și  îmbunătățirea  acestor  competențe  conduc  la 

rezolvarea acestei probleme globale atunci când își termină studiile. A doua problemă cu care 

trebuie să ne confruntăm  în acest proiect este  lipsa de conștientizare a problemelor  sociale, 

economice și ecologice din comunitățile noastre.  

Scopul  principal  al  proiectului  a  fost  de  a  dezvolta  abilitățile  antreprenoriale  ale  elevilor  din 

școlile partenere și de a promova abilitățile de comunicare și prezentare sau așa‐numitele "soft 

skills". Acest lucru i‐ar ajuta pe tineri să se adapteze mai repede la mediul de lucru real, să se 

realizeze mai bine pe piața muncii și să aibă posibilitatea de a‐și dezvolta propria afacere, atât 

în țara lor de origine, cât și în țările partenere în cadrul proiectului.  

De  asemenea,  am  vrut  să  îi  facem  pe  studenții  noștri  să  se  confrunte  cu  realitățile  sociale, 

motivându‐i să facă muncă voluntară. Am depus eforturi pentru a le cultiva conștiința de sine 

față de diferiți oameni, empatia față de cei care suferă și dorința de a împărtăși valoarea pentru 

a se ajuta reciproc. De aceea, voluntariatul este al doilea obiectiv important prezent în proiectul 

nostru.  

Pe parcursul proiectului am reușit să:  

 îmbunătățirea abilităților studenților în domeniul cooperării, al muncii în echipă, al 

relațiilor sociale, al cunoștințelor interculturale;  

 promovarea toleranței, conștientizarea provocărilor sociale, economice și ecologice 

cu care se confruntă societatea noastră;  

 îmbunătățirea  competențelor  antreprenoriale,  financiare  și  profesionale  ale 

studenților;  

 îmbunătățirea imaginației și a creativității atât a elevilor, cât și a profesorilor;  

 îmbunătățirea  competențelor  digitale  prin  dezvoltarea  abilităților  elevilor  de 

utilizare a TIC;  

 învățarea și exersarea exprimării în public (prin prezentări, dezbateri...) 1 

 promovarea  cooperării  între  instituțiile  locale,  altele  decât  școlile  (adăposturi 

pentru animale, centre pentru persoane în vârstă, centre de zi pentru copii);  

 îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză ale elevilor;  

 să  îi  învețe  pe  elevi  unde  să  caute  informațiile  necesare  în  cadrul  activităților 

proiectului;  



 

 să îi învețe pe elevi cum să își promoveze un produs, o idee de afacere, țara lor ca 

destinație turistică.  

Sustenabilitatea reprezintă capacitatea proiectului de a continua și de a utiliza rezultatele sale 

după încheierea perioadei de finanțare. Rezultatele proiectului pot fi astfel utilizate și exploatate 

pe termen lung. Este posibil ca nu toate părțile proiectului sau rezultatele să fie durabile și este 

important să se privească diseminarea și exploatarea ca pe o progresie care se extinde dincolo 

de durata proiectului și în viitor.   



 

Belgia: 

În Belgia, în ultimii 10 ani, au fost implementate multe proiecte. Prin urmare, înțelegem cât de 

importante sunt competențele transversale pentru a obține un loc de muncă, dar și pentru a 

prospera  odată  ce  avem un  loc  de muncă. O mulțime de  actori  au  luat  parte  la  punerea  în 

aplicare  a metodelor  de  dezvoltare  a  competențelor  transversale,  inclusiv  lumea  academică 

(HEPL, ULG‐HEC, UCL,...), companii, centre de formare, centre regionale de ocupare a forței de 

muncă (Forem),...  

2013, ANUL COMPETENȚELOR 

În  2013,  actorii  din  domeniul  educațional  și  profesional  au  enumerat  "  soft  skills  "  printre 

subiectele de abordat  în cadrul proiectului  intitulat " 2013, année des compétences " ("2013, 

anul competențelor"). Această alegere a pornit de la activitatea desfășurată de Forem (serviciul 

public valon pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională, un organism regional) cu 

privire la Cadrul european pentru competențe‐cheie în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.  

Aceste concepte se regăsesc în:   

1. Cadrul european pentru competențe‐cheie  

2. Definițiile date de Consiliul pentru Educație și Formare (Conseil de l'Education et de la 

Formation, CEF)  

3. Instrumentul  său  de  predare  a  fost  implementat  în  cadrul  "Bruxelles  formation" 

(organism responsabil cu formarea în regiunea Bruxelles).  

CEF s‐a bazat pe o definiție dată de Gerhard P. Bunk, care împarte competențele transversale în 

trei grupe: 1 

 "competență  metodologică":  capacitatea  de  a  gestiona  sarcinile  și  potențialele 

schimbări în mod adecvat și cu metodologie, găsind soluții în mod autonom și utilizând 

rezultatele experiențelor anterioare pentru a face față altor probleme. 

 "competența socială": capacitatea de a comunica și de a coopera în cadrul unei echipe, 

sociabilitatea și abilitățile interpersonale. 

                                                            
1 
http://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/137/1_en_bunk.pdf 



 

 "competență participativă": capacitatea de a contribui la construirea mediului de lucru 

la propriul loc de muncă și nu numai, de a planifica, de a‐și asuma sarcini organizaționale, 

de a lua decizii și de a fi dispus să își asume responsabilități.  

CEF evidențiază legăturile existente între competențele transversale și cele transversale, dar și 

existența unor atitudini și comportamente psihologice, sociale și culturale care sunt mai degrabă 

implicite și care nu pot fi cu adevărat evaluate.  De asemenea, acesta face o legătură semantică 

clară cu competențele transdisciplinare.  

Pe  baza  acestei  recomandări,  "Bruxelles  Formation"  (organism  regional  care  oferă  formare 

profesională persoanelor aflate în căutarea unui  loc de muncă) a elaborat cadrul de referință 

pentru competențele transversale (cadre de referință pentru competențele transversale)2.  

 App‐titude 

În cadrul unui proiect Erasmus+ intitulat "App‐titude", a fost realizat un sondaj în companii și în 

rândul  tinerilor  pentru  a  identifica  cele  mai  utile  competențe  necesare  în  toate  locurile  de 

muncă. Rezultatele au evidențiat  competențele așteptate de  către companii,  dar  și decalajul 

dintre  ceea  ce  percep  tinerii  și  ceea  ce  așteaptă  companiile  de  la  ei  în  ceea  ce  privește 

competențele transversale.  

Au fost identificate 30 de competențe transversale, numite "competențe umane", care au fost 

împărțite în 5 categorii:  

1. Comunicare (de exemplu, comunicare orală, încredere în sine) ;  

2. Cooperarea (de exemplu, deschiderea și respectul față de persoane de origini sociale și 

culturale diferite) ;  

3. Profesionalism  (de  exemplu,  purtarea  de  haine  adecvate,  igienă,  aspect  îngrijit, 

punctualitate) ;  

4. Organizarea  muncii  (de  exemplu,  adaptarea  la  diferite  roluri  sau  responsabilități, 

atingerea obiectivelor) ;  

5. Potențialul de dezvoltare (de exemplu, a învăța să înveți, a te provoca, a accepta criticile) 

                                                            
2 http://www.bruxellesformation.be/uploads/pdf/Divers/cadre_de_reference.pdf 



 

Iată linkul către videoclipul de prezentare a proiectului "app‐titude" și a aplicației 

"Testează‐ți selfie‐urile" : https://youtu.be/HCpPsPNaQcE 

Proiectul  "App‐titude"  a  avut  ca  scop  dezvoltarea  unei  aplicații  pentru  a 

sensibiliza tinerii cu privire  la competențele transversale necesare  în  lumea muncii. Aplicația, 

denumită  "Testyourselfie",  le permite  tinerilor  să descopere aceste  competențe  într‐un mod 

ludic,  să  se măsoare  și  să  primească  feedback  pentru  a  se  "îmbunătăți".  Printul  de mai  jos 

prezintă cele șase competențe pe care tinerii le pot testa : autocritica, flexibilitatea, inițiativa, 

comunicarea orală, punctualitatea și prezentarea profesională.  

 

 

După ce elevii și‐au creat profilurile, pot primi sfaturi (1) și își pot măsura (2) fiecare dintre aceste 

competențe. Sfaturile oferite au ca scop dezvoltarea competenței respective prin intermediul 

unor videoclipuri,  linkuri către articole, site‐uri web și teste,... Apoi, elevii pot răspunde la un 

chestionar cu răspunsuri multiple și își pot afla scorul la finalul acestuia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (1) (2) 

În cele din urmă, aceștia primesc un raport prin e‐mail.  

 



 

Această aplicație are ca scop reducerea șomajului în rândul tinerilor.   

   



 

 Competențe de lider cercetaș 

În  sectorul  voluntariatului,  "Fédération  des  Scouts  de  Belgique"  propune  un 

instrument pentru cei 25.000 de lideri ai săi, numit "Scout Leader Skills".  

Scopul este de a face ca abilitățile liderilor cercetași să fie recunoscute și apreciate de părinți, de 

lumea muncii și de public în general. Competențele și valorile cercetașilor sunt într‐adevăr un 

atu  pentru  ei  în  viața  de  adult  și  atunci  când  își  caută  un  loc  de muncă.    Este  important  ca 

cercetașii  să  fie  conștienți  de  acest  lucru  pentru  a  oferi  o  experiență  dovedită  a  acestor 

competențe odată ce se vor afla pe piața muncii sau vor avea orice proiect în viața lor de adult.  

Acest proiect se referă la competențele transversale după cum urmează: "aceste competențe 

sunt interpersonale, funcționale sau legate de atitudine. Ele se numesc soft skills, spre deosebire 

de hard skills, care sunt mai mult teoretice sau tehnice. "3 

Dintre  cele  35  de  competențe  identificate,  20  au  fost  selectate  pentru  că  sunt  cele mai  des 

solicitate în lumea muncii. Acestea sunt împărțite în 3 categorii:  

1. Competențe  interpersonale:  negociere,  motivare,  conducere,  coaching,  cooperare, 

comunicare, empatie, gestionarea conflictelor.  

2. Competențe funcționale: luarea de inițiative, adaptarea, rezolvarea problemelor, spirit 

critic, luarea deciziilor, stabilirea priorităților, gestionarea timpului, organizare.  

3. Atitudini: diversitate, loialitate, flexibilitate, dorință de a învăța.  

 

Cum funcționează abilitățile de lider cercetaș? 

1. A  fost  creat  un  chestionar  (100  de  întrebări)  bazat  pe  activitățile  liderilor  de 

cercetași.  Odată  ce  au  început  să  răspundă  la  chestionar,  liderii  cercetași  au  la 

dispoziție  30  de  zile  pentru  a‐l  completa.  Pentru  a  răspunde  la  întrebări,  aceștia 

trebuie să se refere la experiențele lor de scoutism din ultimul an. Fiecare răspuns 

variază de la "niciodată" la "întotdeauna". La finalul acestei autoevaluări, un grafic 

arată cele 5 abilități pe care liderii le‐au dobândit și 15 abilități pe care le mai au de 

îmbunătățit.  Liderii  primesc,  de  asemenea,  feedback  pentru  fiecare  abilitate  și 

sfaturi despre cum să le valorifice într‐un context profesional.  

                                                            
3https://scoutleaderskills.lesscouts.be  
3 tps://scoutleaderskills.lesscouts.be/fr/origine 



 

2. O evaluare a personalității, realizată în 15 minute, oferă o analiză personalizată a 

liderului.  

3. Participanții primesc sfaturi despre cum să se perfecționeze.  



 

 Instrumente pe scenă 

 

Programul  ON  STAGE  este  oferit  școlilor  francofone  din  Valonia.  Acesta  a  fost 

dezvoltat de POSECO (organizație non‐profit) și este complet gratuit  în 2018‐2019 

datorită Agence pour  l'Entreprise et de  l'Innovation  (organism  valon  care  sprijină 

crearea  și  dezvoltarea  de  întreprinderi,  inovarea  și  dezvoltarea  de  noi  activități 

economice).  

Programul  este  prezentat  pentru  prima  dată  școlilor  partenere  în  cadrul  unei  sesiuni  de 

informare.  Elevilor  li  se  explică  competențele  transversale,  se  oferă  mărturii  și  se  explică 

instrumentele (Entrecomp și ghidul).   

Acest program este împărțit în 4 etape: 

1.  TEST:  tinerii  dau  un  test  de  autoevaluare  online  ca  instrument  de  diagnosticare  a 

competențelor  lor  transversale.  În mai puțin de o oră, ei  vor putea  testa 60 de  competențe 

transversale. Acest test este disponibil și într‐o versiune de aplicație. 

2. GO: își dezvoltă competențele transversale în timpul stagiului datorită unui ghid care oferă 

sfaturi despre cum să profite  la maximum de stagiul  lor pentru a‐și  îmbunătăți competențele 

transversale.  De  exemplu,  cum  să  își  pregătească  stagiul,  ce  relație  ar  trebui  să  aibă  cu 

supraveghetorul  lor  de  stagiu,  ce  sarcini  îi  ajută  pe  studenți  să  își  dezvolte  competențele 

transversale... Există, de asemenea, o secțiune "Resurse"  în care studenții pot găsi  informații 

despre competențele transversale, link‐uri și videoclipuri utile, mărturii... 

3.  WIN:  Studenții  sunt  evaluați  cu  ajutorul  unui  instrument 

european  numit  EntreComp,  care  analizează  15  competențe 

antreprenoriale principale și prezintă rezultatele acestora sub 

forma unui grafic. De asemenea, aceștia își discută progresele 

cu  supervizorul  lor  de  formare  și  câștigă  "badgees"  (un  nou 

sistem de validare  a  îmbunătățirii  competențelor aprobat de 

AEI). Datorită acestui instrument, școlile partenere au acces, de 

asemenea, la statistici și tendințe generale, văd impactul stagiilor de practică și evoluția  între 

prima și ultima evaluare.   

1. SHARE:  studenții  își  pot  împărtăși  experiențele  și  abilitățile  făcând  parte  din 

comunitatea Badgee.  



 

 

1. OPC SFC 

 

Un  exemplu  mai  recent  (2016)  este  OPC‐SFC11  care  a  devenit  Step4SFC12 

(proiect Erasmus+) desfășurat de Forem (centru regional de ocupare a forței de 

muncă). 

Aceste două proiecte au ca scop furnizarea de instrumente pentru formatori pentru a:  

2. Integrarea dezvoltării și evaluării competențelor transversale în contexte reale 

3. Conștientizați cursanții despre cât de importante sunt competențele transversale.  

Partenerii  de  proiect  oferă  integrarea  competențelor  transversale  prin  utilizarea  a  două 

instrumente principale.  În primul  rând, există o  listă de "cumpărături" de 27 de competențe 

transversale, împreună cu o scurtă definiție, astfel încât acestea să fie identificate și integrate cu 

ușurință. Apoi, există un "radar" de observare.  



 

 

Această metodă se bazează pe faptul că abilitățile transversale pot fi predate în același mod ca 

și cele transversale.  

Scopul  final  al  proiectului  STEP  4  SFC  a  fost  implementarea  unui  MOOC1  disponibil  din  19 

ianuarie 2019. Există 4 sesiuni, o evaluare și o sesiune suplimentară. 

   

Scopul acestui MOOC este de a‐i ajuta pe cursanți  să  integreze competențele transversale  la 

locul de muncă prin utilizarea tehnicii rezumate mai jos: 

                                                            
1 https://mooc‐forem‐sfc.eu/dashboard 



 

 

2.  Negocieri 

" Les Négociales" au fost create la Nancy (Franța) în 1989 pentru a le permite studenților să își 

exerseze abilitățile de negociere în situații apropiate de realitate. Acestea sunt jocuri de rol de 

10 minute  în care elevii  trebuie să convingă un potențial client  să cumpere un produs. Rolul 

clienților  este  jucat  de  antreprenori  reali  sau  de  manageri  de  vânzări.  Un  juriu  format  din 

profesioniști evaluează atitudinea și comportamentul studenților cu ajutorul unei grile clare.  

Această competiție constă într‐un turneu care se desfășoară în Franța, dar și în Belgia (HEPL) și 

Elveția, la care participă peste 5 000 de studenți și 3 000 de profesioniști. elevii600 se vor califica 

pentru finala de la Epinal (Franța), care va avea loc în 26‐27‐28 martie 2019. 

Înainte de începerea negocierii, elevilor și juriului li se explică situația și compania parteneră. În 

acest fel, toți elevii au aceleași șanse, iar juriul nu poate avea informații suplimentare cu privire 

la caz.  

După ce au primit cazul, elevii se pot pregăti timp de 60 de minute. Apoi, negocierea durează 10 

minute, iar juriul are la dispoziție 3 minute pentru a acorda punctajul candidatului.   

Există două sesiuni, una dimineața și una după‐amiaza.  



 

Aceasta este o  activitate  în  care  toți  câștigă.  Într‐adevăr,  pe de o parte,  este o  treaptă  spre 

angajare  pentru  studenți,  iar  pe  de  altă  parte,  este  un  bazin  critic  de  recrutare  pentru 

profesioniști.  

Pe lângă formarea viitorilor reprezentanți de vânzări în materie de negociere, "les Negociales" 

reprezintă, de asemenea, o ocazie pentru studenții de la Comunicare de a gestiona proiectul de 

organizare  a  evenimentului  în  Belgia.  Acest  lucru  implică  gestionarea  timpului,  organizarea, 

munca în echipă... 

 

 

 

 

3.   Atelierul de competențe transversale al Forem2 

Pentru a dezvolta competențe transversale, Forem (serviciul public valon pentru ocuparea forței 

de  muncă  și  formare  profesională,  un  organism  regional)  oferă  ateliere  de  lucru  scurte  și 

personalizate  pentru  orice  persoană  cu  vârsta  cuprinsă  între  18  și  24  de  ani,  indiferent  de 

planurile de carieră  sau de nivelul de educație. Pe baza unui  interviu  individual, un antrenor 

elaborează un plan personalizat pentru a dezvolta competențele transversale ale tânărului.  

Tinerii vor dobândi competențe transversale printr‐o serie de ateliere de lucru practice și jucăușe 

despre  cum  să  vorbească  în  public,  cum  să  se  comporte  la  birou,  cum  să  comunice  în mod 

profesionist, cum să își gestioneze timpul sau cum să aibă încredere în sine. De asemenea, vor 

învăța tehnici de interviu și cum să își gestioneze stresul în timpul unui interviu de angajare... 

 

 

 

 

                                                            
2 https://jeunes.leforem.be/formations/soft‐skills  



 

Polonia 

În Polonia, multe universități oferă studenților lor cursuri de formare în domeniul competențelor 

transversale.  Cursurile  se  adresează  studenților  de  diferite  grade  și  medii.  Analiza  activității 

profesionale arată că persoanele sub 30 de ani ‐ în comparație cu întreaga populație ‐ sunt mai 

predispuse să aibă probleme în găsirea unui loc de muncă. În Polonia, șomajul în rândul tinerilor 

la sfârșitul anului 2018 era de aproximativ 13%.  

Schimbările  din  sistemul  educațional  sunt  responsabile  pentru  rata  scăzută  de  activitate 

profesională  în  rândul  tinerilor.  Aceste  reforme  au  avut  ca  scop  creșterea  ponderii 

învățământului general la 80% și limitarea învățământului profesional la 20%. 

 Consecința acestui proces a fost o inadaptare vizibilă a cererii și ofertei pe piața muncii. Tinerii 

care au studiat pentru a exercita anumite ocupații depășesc semnificativ cererea de pe piață. 

Angajatorii  sunt  reticenți  în  a  angaja  umaniști.  Aceștia  caută  persoane  cu  studii  tehnice  cu 

competențe profesionale specifice. 

Angajatorii  se  așteaptă  în  principal  la  competențe  transversale  dezvoltate,  la  ușurință  și 

deschidere  în  acceptarea  unui  loc  de  muncă  (nu  întotdeauna  legate  de  domeniul  de  studii 

absolvit). 

În  acest  sens, multe universități  au dezvoltat  cursuri de  formare  în domeniul  competențelor 

transversale pentru studenții lor, pentru a‐i ajuta să intre cu ușurință pe piața muncii. Cursurile 

se  adresează  studenților  de  la  diplome  foarte  diverse,  nu  doar  de  la  studii  umaniste,  ci  și 

studenților de la studii tehnice li se cere să aibă competențe soft foarte bine pregătite.  

 Academia de Abilități Sociale de  la Universitatea de Medicină din 

Varșovia 

 

Universitatea  de  Medicină  din  Varșovia  și  Departamentul  de  Psihologie  Medicală 

implementează un proiect de dezvoltare a competențelor în învățământul superior, ca parte a 

Programului Operațional Dezvoltarea Educației prin Cunoaștere. 

Pentru a participa la proiect, sunt invitați să participe studenții din ultimii doi ani de studii de 

gradul I și II din următoarele domenii: Facultatea de Medicină, audiofonologie, electroradiologie, 

logopedie,  fizioterapie,  asistență  medicală,  dietetică,  sănătate  publică,  servicii  medicale  de 



 

urgență. Programul este implementat pe o perioadă de trei ani, din octombrie 2017 până în iunie 

2019. 

 

 

Scopul  proiectului  este  de  a  oferi  studenților  cunoștințe  și  abilități  privind  competențele 

interpersonale  care  vor  fi  utile  din  punctul  de  vedere  al  viitorilor  angajatori  din  industria 

medicală. În acest scop, sunt organizate numeroase ateliere de lucru în domeniul competențelor 

transversale și  interpersonale, care ajută  la prezentarea acestor aspecte din punct de vedere 

practic Atelierele sunt conduse de persoane cu o vastă experiență practică. Există, de asemenea, 

cursuri organizate împreună cu angajatorii și conduse de persoane cu o vastă experiență de lucru 

în profesiile medicale și vizite de studiu. 

Profesiile  din  domeniul  sănătății  cer  absolvenților  să  se  implice  și  să  abordeze  în  mod 

corespunzător  pacienții.  În  acest  scop,  formarea  competențelor  sociale  include  modelarea 

atitudinilor  participanților  în  contextul  unor  condiții  specifice  pentru  furnizarea  de  servicii 

medicale.  Lucrul cu pacienții necesită  reziliență mentală și păstrarea distanței pentru a  lua o 

decizie. În același timp, furnizarea de servicii medicale necesită cooperarea echipelor umane. 

Acest  lucru  necesită  ca  personalul  medical  și  personalul  de  sprijin  să  dezvolte  competențe 

transversale legate de organizarea sarcinilor și de colaborarea în echipă. 

 

 Academia de afaceri UWM din Olsztyn 



 

Academia de Afaceri a Universității din Warmia și Mazury este o unitate  interfacultății, după 

modelul  instituțiilor  scandinave,  care  a  fost  creată  pentru  studenții  care  au  absolvit  primul 

semestru, studenții de gradul doi și doctoranzii de la UWM și Academia Poloneză de Științe. 

Cursurile de la Academia de Afaceri au loc la sediul Academiei de pe strada Heweliusz din Olsztyn 

și la sediile companiilor colaboratoare. 

Lectorii  sunt profesori universitari  și oameni de afaceri de  succes, manageri  și proprietari de 

afaceri. Studenții Academiei beneficiază de sprijinul unor consilieri practicieni care  îi ajută să 

dezvolte  elementele  de  bază  ale  propriilor  lor  start‐up‐uri.  Aceștia  îi  învață  cum  să  rămână 

automotivați  pentru  o muncă  perseverentă,  care  este  necesară  pentru  a‐și  conduce  propria 

afacere. 

Academia a renunțat  la  împărțirea  în cursuri, exerciții și practici și  le‐a  înlocuit cu ateliere de 

lucru, întâlniri cu oameni de afaceri, rezolvarea în viața reală a problemelor de pe piață și crearea 

unui model propriu de afaceri. Forma de învățare este, în cea mai mare parte, un joc de simulare 

legat de propria companie a studenților. 

Există cerințe specifice pentru absolvenți. Cea mai  importantă dintre ele este  implementarea 

proiectului final, care poate fi o idee inovatoare și metoda de implementare a acesteia, proiectul 

de întreprindere împreună cu un plan de afaceri sau o companie start‐up. 

Absolvenții părăsesc Academia nu doar cu o idee, ci, ceea ce este mai important, cu modul de 

implementare a acesteia. La finalul cursului, fiecare dintre absolvenți ar trebui să aibă un plan 

de afaceri gata să aplice pentru fonduri europene. De asemenea, ei ar trebui să știe cu cine și în 

ce configurație își pot comercializa afacerile sau proiectele de cercetare științifică. 

Unul  dintre  elementele  programului  Business  Academy  este  accentul  pus  pe  dezvoltarea 

competențelor  transversale, care determină  în mod semnificativ  succesul afacerii planificate. 

Încă din procesul de recrutare, în timpul interviurilor cu psihologii de afaceri, candidații pentru 

studenți sunt evaluați în ceea ce privește competențele soft, care ar trebui să fie caracteristice 

antreprenorului.  

 



 

 

 

Este legată de abordarea rezolvării problemelor dificile și neconvenționale, de deschiderea de 

spirit, de eficiența luării deciziilor sau de crearea unei cooperări eficiente în cadrul unei echipe. 

În  cursul  implementării  proiectelor  de  afaceri,  studenții  Academiei  trebuie  să  demonstreze 

competențe soft care îi vor ajuta în implementarea soluțiilor propuse. Este o pregătire practică 

a acestor competențe. Unul dintre aspectele sale sunt experiențele, sfaturile și ajutorul oferit de 

practicieni din domeniul afacerilor, proprietari și conducerea companiei. Astfel de interacțiuni 

reprezintă o contribuție unică a Academiei în procesul de formare a tinerilor antreprenori. 

 

 Proiectul Geo4work  

 Dezvoltarea  competențelor  profesionale  ale  studenților  de  la  Facultatea  de  Științe  ale 

Pământului și Management Spațial din cadrul Universității Maria Curie‐Sklodowska. 

Proiectul  se  adresează  studenților  de  la  Facultatea  de  Geoștiințe  și  Management  Spațial  a 

Universității  Maria  Curie‐Sklodowska  din  Lublin.  Scopul  proiectului  este  de  a  consolida 

competențele profesionale și de comunicare ale acestor studenți. Alegerea grupului țintă este 

dictată de nevoia economiei  locale din  Lublin de angajați  în aceste  industrii. Acesta dezvoltă 

competențe diagnosticate ca fiind esențiale pentru absolvenții de geografie, economie spațială, 

geoinformatică și turism și recreere, care sunt căutate de angajatorii din aceste industrii. 



 

Implementarea proiectului se înscrie în strategia pe termen lung de susținere a competențelor 

studenților  în  domeniul  geografiei,  geoinformaticii,  managementului  spațial,  turismului  și 

agrementului  la  Facultatea  de  Științe  ale  Pământului  și  Amenajarea  Teritoriului,  ceea  ce 

contribuie  la  o  mai  bună  pregătire  a  absolvenților  pentru  a  intra  pe  piața  muncii.  Datorită 

participării în cadrul proiectului, studenții își îmbunătățesc competențele profesionale, analitice 

și de comunicare.  

Programul de formare acoperă aspecte care nu sunt incluse în programul de studii, dar care sunt 

necesare pe piața muncii. Studenții participă  la cursuri de formare soft,  lucrări de proiectare, 

excursii/vizite de studiu, lucrează în echipe de proiect în cooperare cu mediul socio‐economic, 

de exemplu cu angajatorii. Studenții sunt supuși analizei competențelor, realizată înainte și după 

începerea proiectului, precum și monitorizării  pe  12  luni  a destinului  absolvenților. Proiectul 

prevede organizarea de cursuri de formare profesională certificate care dezvoltă competențe 

transversale. 

 

 

 

Activitățile proiectului s‐au axat pe competențe: 

1. Lista competențelor elevilor ‐ diagnosticul deficitului de competențe al fiecărui participant la 

proiect. Apoi ajustarea activităților proiectului la nevoile diagnosticate și realizarea unei a doua 

liste de competențe după finalizarea participării planificate la activitățile proiectului. 



 

2. Cursuri de formare certificate care îmbunătățesc abilitățile de comunicare și de analiză. 

3.  Cursuri  de  formare  certificate  și  cursuri  de  atelier  suplimentare  pentru  dezvoltarea 

competențelor profesionale. 

4. Vizite de studiu în întreprinderi dedicate tematic fiecăruia dintre traseele de fond. 

 

 Proiectul SezAM Knowledge. 

Competențe și abilități la Universitatea Maritimă din Gdynia. 

Scopul proiectului "SezAM" este de a îmbunătăți calitatea și eficiența educației la Universitatea 

Maritimă din Gdynia, ca răspuns la nevoile economiei, ale pieței muncii și ale societății. Ca parte 

a proiectului, există următoarele sarcini: 

 oferind studenților un pachet de formare care să le extindă competențele profesionale 

și transversale, 

 sprijin  pentru  activitățile  Biroului  de  carieră  pentru  studenți,  inclusiv  în  domeniul 

consilierii profesionale, 

 Extinderea  competențelor  transversale  și  profesionale  ale  angajaților  universității 

(inclusiv cursuri de limbi străine și cursuri de specialitate). 

 



 

 

 

Sarcinile implementate în cadrul proiectului SezAM conduc la consolidarea poziției Universității, 

printre altele  în ceea ce privește extinderea ofertei educaționale.  Implementarea activităților 

din cadrul proiectului permite absolvenților Universității să se adapteze mai bine la nevoile pieței 

muncii. Sarcinile proiectului reprezintă, de asemenea, un sprijin pentru angajații Universității, 

astfel  încât  aceștia  să‐și  poată  lărgi  calificările,  competențele  didactice  și  competențele 

manageriale, afectând calitatea sarcinilor statutare ale universității. 

O parte a proiectului pentru studenți include întâlniri cu practicieni profesioniști, reprezentanți 

ai companiilor din industrie și specialiști în resurse umane. Pentru studenții de la marină, au fost 

organizate întâlniri cu căpitani de navă cu o experiență de peste 20 de ani de muncă pe mare și 

cu ingineri șefi experimentați, care au lucrat la toate tipurile de motoare întâlnite pe nave și care 

sunt consultanți de fond care sprijină procesele de recrutare pentru cele mai înalte poziții de pe 

nave. Pentru studenții de pe uscat, au fost organizate întâlniri cu specialiști în resurse umane, 

printre care se numără companii precum State Street Bank  International GmbH, WNS Global 

Services sau Rolls‐Royce Polonia. 

 

 Ateliere de competențe sociale și Centrul de consiliere în carieră  



 

Centrul a fost înființat în 2010 la Universitatea Cardinal Wyszyński din Varșovia, ca răspuns la 

așteptările  în  schimbare  ale  angajatorilor  în  ceea  ce  privește  competențele  absolvenților 

universitari. Obiectivul său principal este dezvoltarea competențelor psihosociale, activarea și 

pregătirea studenților și absolvenților pentru a găsi un loc de muncă în legătură cu calificările și 

aspirațiile lor. 

 

 

Atelierele de competențe sociale sunt o serie de traininguri alcătuite din module care sprijină 

abilitățile  interpersonale  ale  elevilor.  Cercetările  arată  că  angajatorii  acordă  mai  multă 

importanță  în procesul de  recrutare competențelor  transversale.  În  situațiile care se observă 

zilnic  la  universitate,  cele mai  importante  lucruri  sunt:  comunicarea  cu  oamenii  și  principiile 

educației de nivel înalt.  

În cadrul atelierelor de formare practică, există posibilitatea de a observa și de a învăța anumite 

mecanisme sociale și de a prezice comportamente. Scopul cursului este de a dezvolta abilitățile 

sociale  ale  studenților,  care  să  faciliteze  confruntarea  cu  diverse  situații  profesionale  și 

cotidiene, folosind cunoștințele și abilitățile de comunicare interpersonală, instituțiile culturale 

și principiile bunelor maniere. 

Efectele  obținute  în  timpul  formării  permit:  creșterea  încrederii  în  forțele,  abilitățile  și 

aptitudinile  proprii,  identificarea  competențelor  personale  și  sociale,  dobândirea  unor 

cunoștințe  vaste  de  comunicare  interpersonală  și  învățarea  unui  comportament  asertiv  și  a 



 

principiilor de comunicare eficientă cu oamenii, dobândirea de cunoștințe de bune maniere și 

de formare practică în domeniul relațiilor interpersonale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portugalia 

 

 Facultatea de Științe a Universității din Lisabona 

Universidade  de  Lisboa  (ULisboa)  este  cea  mai  mare  și  mai  prestigioasă  universitate  din 

Portugalia și una dintre cele mai importante universități din Europa. Moștenitoare a unei tradiții 

universitare de peste șapte secole, ULisboa și‐a dobândit statutul actual în iulie 2013, în urma 

fuziunii fostelor Universidade Técnica de Lisboa și Universidade de Lisboa. 

ULisboa reunește diverse domenii ale cunoașterii și are o poziție privilegiată pentru a  facilita 

evoluția contemporană a științei, tehnologiei, artelor și științelor umaniste. Calitatea predării, a 

cercetării, a inovației și a culturii ULisboa atrage un număr tot mai mare de talente din întreaga 

lume. 

Facultatea  de  Științe  a  Universității  din  Lisabona  promovează  o  serie  de  activități  care 

favorizează dobândirea și dezvoltarea de competențe transversale între studenți. Unele dintre 

aceste activități sunt: 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft‐skills 

4 Ways 4 The Future: este un curs compus din 4 ateliere de lucru, fiecare atelier fiind dedicat 

unui soft skill relevant.  

Curs de persuasiune și influențare: Cursul va avea o abordare foarte practică și într‐un mediu 

informal, cu conținuturi aplicabile în viața de zi cu zi și, de asemenea, cu feedback individual. 

 Cinci teme vor fi abordate: 

 Persuasiune și argumentare; 

 Influența asupra practicii; 

 Comunicarea persuasivă; 

 Scurtături pentru a convinge; 

 Persuasiunea în viața de zi cu zi. 

BEST Training Day: organizează,  în parteneriat  cu diverse companii  precum Premium Minds, 

Affinity,  Formgest  și  SDAL,  o  serie  de  ateliere  de  lucru  pentru  îmbunătățirea  competențelor 

transversale. 

 

 

 

 



 

 Facultatea de Inginerie a Universității din Porto 

Aceasta  este  una  dintre  cele mai  vechi  și mai  reputate  instituții  de  învățământ  superior  din 

Portugalia  în  ceea  ce  privește  ingineria.  Aceștia  proiectează  și  promovează  în mod  constant 

programe cu parteneri precum Ernst & Young și Unlimited Future, cum ar fi programul recent 

"INGINEREȘTE‐ȚI VIITORUL". Acest program își propune să stimuleze dezvoltarea de competențe 

esențiale pentru absolvenții care își încep cariera profesională.  

Acest  program  face  parte  din  traseul  de  carieră  FEUP  și  se  concentrează  pe  dezvoltarea  de 

competențe transversale care sunt foarte apreciate în câmpul muncii, în special la început de 

carieră. Este format din 10 ateliere, de două ori pe săptămână, după orele de lucru. 

 http://noticias.up.pt/feup‐lanca‐programa‐de‐desenvolvimento‐de‐soft‐skills/ 

 

 Universitatea din Minho 

Universitatea din Minho este în prezent una dintre cele mai prestigioase instituții portugheze de 

învățământ superior și devine treptat mai proeminentă la nivel internațional.  

Universitatea a  fost  fondată  în 1973,  iar  în prezent este  formată din  trei  campusuri: Gualtar 

Campus, în Braga, și Azurém și Couros Campi, în Guimarães. 

JobLab de la Universitatea din Minho este o abordare mai recentă, condusă de Universitatea din 

Minho. Aceasta se concentrează, de asemenea, pe dezvoltarea de competențe transversale la 

studenți. 

https://www.joblab‐tecminho.pt/70‐academia‐soft‐skills/ 

 

 ESTG‐P|Porto ‐ Politehnica din Porto 

 

În  cadrul Biroului de  sprijin pentru  antreprenori, dezvoltăm competențele  studenților noștri, 

consolidând în același timp relațiile dintre ESTG|P.Porto și comunitatea de afaceri. 

Această  abordare,  bazată  pe  crearea de  rețele,  colaborare  și  schimbul  de  cunoștințe,  are  ca 

misiune  să  reunească companii  antreprenoriale, profesori,  cercetători  și  studenți  în activități 

care au ca scop crearea de noi inițiative de cercetare, inovare și afaceri care să creeze valoare 

pentru țară și, în special, pentru regiune. 

Câteva exemple de activități pe care GAE le promovează sunt următoarele: 

Be More este un program de dezvoltare  a  competențelor,  în  cadrul  căruia  creăm o mișcare 

inovatoare pentru a forma profesioniștii viitorului. Programul de licență cu durata de 3 ani, cu 



 

un total de 21 de zile de lucru, dorește să dezvolte studenții noștri pentru a‐i pregăti pentru piața 

muncii. Prin acest program, și printr‐o abordare interactivă și practică, pretindem să își formeze 

o  viziune  strategică  asupra  lumii  din  jurul  lor;  să  își  dezvolte  curiozitatea  și  pasiunea de  a  fi 

înaintea tendințelor și de a se gândi zilnic  la viitor;  Instrumente și strategii necesare pe piața 

muncii; și leadership colaborativ pentru o muncă de succes în echipă. 

Business  in  a  Box:  este  o  experiență  de  învățare  intensivă,  practică,  care  îi  provoacă  pe 

antreprenori să iasă din zona de confort și să își accelereze ideile. Astfel, reprezintă un program 

de preaccelerare de o  săptămână,  conceput pentru a  accelera  ideile de afaceri  și  a dezvolta 

competențele antreprenorilor. 

Conceptul B‐Box este ca o "cutie de  instrumente de supraviețuire pentru antreprenori", care 

reunește un set de formațiuni esențiale pentru a începe o afacere. Antreprenorii vor pleca de la 

această experiență cu energia și instrumentele de care au nevoie pentru a câștiga provocările și 

pentru a‐și dezvolta ideile inovatoare. 

 

Provocări de afaceri: Business Challenges este un bootcamp de weekend care constă în echipe 

(formate  din  studenți,  cercetători  și  profesori)  care  lucrează  împreună  pentru  a  rezolva 

probleme reale prezentate de companii. În acest weekend, echipele învață și folosesc o abordare 

de tip design thinking pentru a dezvolta noi idei și a crea prototipuri de soluții inovatoare. 

Acest tip de dinamică are ca scop nu numai apropierea întreprinderilor de instituția noastră, ci 

și dezvoltarea unora dintre competențele cele mai căutate de angajatori, cum ar fi abilitățile de 

comunicare, munca în echipă, capacitatea de rezolvare a problemelor și spiritul critic și inovator. 

 

 Companii care oferă cursuri în conformitate cu nevoile pieței 

Galileu (https://www.galileu.pt/) 

 Este o companie care oferă cursuri certificate (nu diplome) în mai multe domenii de 

cunoștințe destinate domeniului de activitate. 

 Oferă cursuri de dezvoltare a competențelor transversale în parteneriat cu Instituto Superior 

Técnico (https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/), pentru a dezvolta noi competențe 

comportamentale la studenți, în completarea competențelor solide dezvoltate în învățământul 

superior. 

https://www.galileu.pt/blog/galileu‐desenvolve‐soft‐skills‐na‐universidade/?center=porto 

 Exemple de cursuri oferite de Galileu: 



 

Atelier de lucru: Abilități de leadership personal: Ghidarea vieții tale (Orienta a tua vida) 

Atelier de lucru: Abilități de prezentare eficientă: Tehnici de prezentare și comunicare cu 

impact (Técnicas de Apresentação e Comunicação com Impacto) 

De asemenea, alte companii specializate oferă și cursuri certificate pentru pregătirea 

persoanelor în câmpul muncii și pentru depunerea candidaturilor la locurile de muncă. Câteva 

exemple sunt: 

www.caf.pt/soft‐skills 

https://unlimitedfuture.pt/ 

https://sparkagency.pt/ 

http://www.udream.pt/pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

România 

 

 Școală practică Proiect 

Obiectivul general al proiectului ‐ "Extinderea oportunităților de învățare prin intermediul școlii 

practice  ‐  factor  esențial  pentru  promovarea  inovării  în  învățământul  superior  în  vederea 

creșterii competitivității și incluziunii absolvenților pe piața muncii" ‐ constă în crearea a 5 centre 

de învățare centrate pe student (Drepturile omului și migrația, Negociere și mediere, Tehnologia 

informației,  Piețe  financiare  interne  și  internaționale,  Oratorie  și  dezbatere),  1  rețea  de 

parteneriate și 1 program de cercetare științifică aplicativă. Proiectul a implicat un grup țintă de 

580  de  persoane,  25  de  parteneriate/acorduri  de  cooperare  între  universitate  și  mediul  de 

afaceri/ social/ academic, precum și 24 de programe de  licență/masterat adaptate  la nevoile 

actuale  ale  pieței  muncii  și  7  universități  susținute  în  calitate  de  beneficiari  sau  prin 

reprezentanții lor (personal de educație și formare sau studenți). 

Proiectul  ȘCOALA PRACTICĂ  și‐a propus  să  genereze  un efect  pozitiv  pe  termen  lung  asupra 

dezvoltării  personale  și  profesionale  atât  a  elevilor din  grupul  țintă,  cât  și  a  celor  care vor  fi 

implicați în viitor în activitățile Centrelor de învățare. În același timp, Centrele corelează nevoile 

de învățare și dezvoltare profesională cu cerințele în schimbare ale pieței muncii prin revizuirea 

anuală a materialelor didactice create cu sprijinul partenerilor economici/sociali.  

Crearea  "Școlii  practice"  a  permis  apropierea  mediului  universitar  de  mediul  de  afaceri  și 

formarea profesională a studenților în conformitate cu cerințele reale ale pieței muncii. Aceste 

rezultate au contribuit la dezvoltarea personală și profesională a competențelor transversale ale 

studenților, la creșterea competitivității acestora și la apropierea mediului universitar / social de 

mediul  economic  /  social  prin  corelarea  activităților  aplicative  și  a materialelor  didactice  cu 

cerințele în schimbare ale pieței muncii. 

Un  alt  efect  pozitiv  a  fost  apropierea  mediului  universitar  de  mediul  economic  și  social  în 

vederea  dezvoltării  unor  parteneriate  pe  termen  lung  pentru  implementarea  unor  proiecte 

viitoare. 



 

 

 

 

 Proiectul "Competențe pentru piața muncii" 

Pe fondul eforturilor țării noastre de a dezvolta o economie competitivă și concurențială, s‐au 

depus  numeroase  eforturi  pentru  creșterea  investițiilor  în  educație  și  cercetare,  în  vederea 

armonizării competențelor dobândite de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele 

cerute  de  piața  muncii.  În  acest  context,  trebuie  subliniat  faptul  că  societatea  bazată  pe 

cunoaștere presupune utilizarea unei  resurse umane de  înaltă calitate, cu un nivel  ridicat de 

pregătire  teoretică  și  practică  pentru  a  asigura  buna  funcționare  a  sistemelor  economice  și 

sociale. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta programe de licență și masterat în domeniile 

economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin alinierea la nevoile 

actuale ale pieței muncii din secolul XXI. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au vizat dezvoltarea și perfecționarea programelor 

de studii de licență și masterat în domeniul economic, pe baza competențelor de pe piața muncii 

în secolul XXI, precum și dezvoltarea unor parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri 

(piața  muncii),  în  vederea  creșterii  calității  formării  și  a  oportunităților  reale  de  angajare  a 

absolvenților. 



 

Prin activitățile implementate în cadrul proiectului, s‐a realizat o evaluare calitativă, structurală 

și funcțională a pieței muncii destinate exclusiv absolvenților de științe economice, prin analiza 

documentară  și  prin  chestionare,  în  vederea  stabilirii  nevoilor  și  identificării  priorităților. 

Totodată,  proiectul  a  contribuit  la  îmbunătățirea  durabilă  a  managementului  și  asigurarea 

calității în învățământul superior, prin promovarea activităților de diagnoză academică și a pieței 

muncii, precum și prin proiectarea unor programe de studii adaptate la cerințele actuale și de 

perspectivă. Implementarea proiectului și rezultatele acestuia au respectat principiul dezvoltării 

durabile prin accentuarea responsabilității sociale și a protecției mediului în noile programe de 

studii,  precum  și  principiul  egalității  de  șanse  prin  elaborarea  de  recomandări  pentru 

introducerea  unor  module  de  studiu  privind  egalitatea  de  gen,  egalitatea  de  șanse  și 

nediscriminarea. 

 

 

   



 

Spania: 

Spania are una dintre cele mai ridicate rate de șomaj în rândul tinerilor din Europa. Ultimele date 

disponibile arată că 33,54% dintre tinerii sub 25 de ani sunt șomeri.  

Rata șomajului pentru persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani care au absolvit studii 

superioare este de 14,04%, această rată arată că studenții cu studii superioare întâmpină unele 

dificultăți la intrarea pe piața muncii.  

Motivele  sunt diverse, dar pentru a‐și ajuta studenții  să  își găsească un  loc de muncă, multe 

universități publice au lansat diferite cursuri de formare pentru a crește șansele de angajare ale 

studenților  lor  și,  de  asemenea,  pentru  a  promova  vizibilitatea  programelor,  încercând  să 

crească legăturile dintre piața muncii și instituțiile de învățământ superior.  

 

 Forumul tehnologic 

Propunerea 

Forumul Tehnologic pentru Ocuparea Forței de Muncă este un eveniment anual organizat de 

studenții Școlilor de Inginerie de la Universitatea din Vigo (Telecomunicații,  Industrie, Mine și 

Energie). Această inițiativă vine din partea reprezentanților studenților de la Școala de Inginerie 

a Telecomunicațiilor, ca o modalitate de a atrage companiile să vină  la Vigo pentru a recruta 

proaspeți absolvenți. De fapt, a fost o alternativă la o activitate mai veche: o călătorie la Madrid 

pentru a participa la târguri de recrutare cu companii de telecomunicații. 

În prezent, după 19 ediții, este un eveniment așteptat de companiile însele, care îl folosesc ca 

pe o modalitate bună de a atrage  talente pentru posturile  lor. Creșterea  în  ceea ce privește 

numărul de companii și de CV‐uri prezentate este monoton constantă, cu excepția celor mai grei 

ani de criză economică, când doar cele mai puternice companii și‐au menținut prezența. 

Participarea  în  comitetul  de  organizare,  la  care  s‐au  alăturat  exclusiv  șaptezeci  de  studenți, 

reprezintă un important antrenament în domeniul soft skills și, în general, o oportunitate de a‐

și  arăta  abilitățile  personale  și  de  a  dobândi maturitate  într‐un mediu  neobișnuit  pentru  un 

student universitar. 

 

Competențele implicate 



 

În  această  activitate  sunt  implicate  mai  multe  competențe,  majoritatea  dintre  ele  fiind 

considerate printre competențele transversale care joacă un rol în organizarea evenimentului. 

Printre altele, identificăm următoarele soft skills principale: 

 Competențe cognitive: 

o Gândire creativă: Creativitatea este capitală pentru a crea o nouă propunere în 

fiecare an, adăugând elemente și activități diferite. 

 Competențe metodologice: 

o Gestionarea  timpului:  Organizarea  durează  aproape  un  an,  iar  gestionarea 

timpului pentru a menține sub control toate elementele implicate este esențială 

pentru a avea succes. 

o Luarea  deciziilor:  Multe  decizii  sunt  luate  de  comitetul  de  organizare,  care 

implică un grup mare de studenți (companiile care trebuie invitate și acceptate, 

datele  și  orele  pentru  fiecare  eveniment  de  viață,  conținutul  documentelor, 

elementele de publicitate, logo‐ul etc.). 

o Planificare:  O  bună  planificare  asigură  o  desfășurare  liniștită  a  întregului 

eveniment. 

 Abilități sociale: 

o Comunicarea  interpersonală:  Cei  mai  mulți  dintre  studenții  implicați  în 

organizație  sunt  așteptați  să  interacționeze  cu  persoane  necunoscute:  de  la 

companii,  de  la  furnizori,  de  la  parteneri,  de  la  presă  și  de  la  personalul 

universității. 

o Lucrul în echipă: Comitetul de organizare lucrează în echipă pentru a îndeplini 

toate sarcinile necesare pentru lansarea unui astfel de eveniment. 

o Gestionarea  conflictelor  și  negocierea:  Pe  parcursul  pregătirii  târgului,  apar 

numeroase conflicte care trebuie gestionate, negociind soluții care să permită 

desfășurarea evenimentului. 



 

 

 

Rezultatele 

Rezultatul este un târg cu aproape 40 de companii de inginerie implicate în recrutarea de echipe 

în  rândul  studenților  noștri  de  la  Inginerie,  folosind  standuri  proprii.  În  plus,  în  paralel  se 

desfășoară un program de conferințe, mese rotunde și alte evenimente (ateliere de lucru, speed 

recruiting  și  networking),  la  care  participă  majoritatea  inginerilor  noștri  de  viitor.  Și  toate 

acestea, organizate de un grup de șaptezeci de studenți ingineri. 

 

 Laboratorul  de  proiecte  de  la  Școala  de  Inginerie  a 

Telecomunicațiilor 

 

Propunerea 



 

Gradul de Inginerie în tehnologii de telecomunicații include o disciplină de colaborare în ultimul 

semestru. Studenții de la cele patru specializări diferite (Electronică, Sunet și imagine, Sisteme 

de telecomunicații și Telematică) trebuie să se alăture unor echipe multidisciplinare pentru a 

dezvolta  un  proiect  de  inginerie  care  să  implice  cunoștințe  din  aceste  diferite  ramuri  ale 

telecomunicațiilor.  O  pereche  de  lectori  conduce  fiecare  grup,  căutând  să  configureze  și  o 

conducere multidisciplinară: ambii lectori provin din departamente diferite ale Școlii de Inginerie 

a Telecomunicațiilor. 

Prin  această  configurație,  solicităm  echipelor  să  dezvolte  o  aplicație  de  ultimă  generație  a 

cunoștințelor  și  abilităților  dobândite  și  să  fie  capabile  să  prezinte  rezultatele  la  o  audiență 

variată în cadrul unui târg tehnologic organizat la școală. În acest public sunt implicați profesorii 

care  asigură  notele  de  la materia  respectivă,  colegii  din  alți  ani  de  la  Școală,  personalul  din 

companii care vin la Universitate pentru a verifica ce sunt capabili să dezvolte studenții noștri 

din ultimul an, dar și elevii de liceu care sunt invitați să afle ce ar putea învăța în anii următori.  

 

Competențele implicate 

Acest subiect  implică mai multe competențe, majoritatea dintre ele  fiind considerate printre 

competențele  transversale  care  trebuie  promovate  în  rândul  studenților.  Organizând  lista 

oficială de competențe a disciplinei în termeni de soft skills, identificăm: 

 Competențe cognitive: 

o Înțelegerea ingineriei într‐un cadru de dezvoltare durabilă. 

o Dezvoltarea capacității de discuție pe teme tehnice. 

o Abordarea unei noi probleme luând în considerare mai întâi aspectele esențiale 

și apoi cele secundare. 

o Capacitatea de a analiza și de a evalua impactul social și de mediu al soluțiilor 

tehnice. 

o Capacitatea de a rezolva probleme cu inițiativă, de a lua decizii creative și de a 

comunica și transmite cunoștințe și abilități, înțelegând responsabilitatea etică 

și profesională a activității de inginer tehnic de telecomunicații. 

 Competențe metodologice: 

o Dezvoltarea  unei  autonomii  suficiente  pentru  a  realiza  lucrări  în  domeniul 

telecomunicațiilor în contexte interdisciplinare. 

o Abilitatea de a asigura conducerea tehnică a proiectelor de telecomunicații. 

 Abilități sociale: 



 

o Încurajarea muncii  în  cooperare  și  a  unor  competențe  precum  comunicarea, 

organizarea, planificarea și acceptarea responsabilității într‐un mediu de lucru 

multilingv și multidisciplinar, care promovează educația pentru egalitate, pace 

și respectarea drepturilor fundamentale. 

o Capacitatea de a gestiona un proiect de telecomunicații din punct de vedere al 

resurselor umane și al economiei. 

o Capacitatea de a lucra în grupuri multidisciplinare într‐un mediu multilingv și de 

a  comunica,  în  scris  și  oral,  cunoștințe,  proceduri,  rezultate  și  idei  legate  de 

telecomunicații și electronică. 

În plus, subiectul trebuie să aibă anumite abilități tehnice sau de specialitate: 

o Capacitatea  de  a  elabora  rapoarte  tehnice  și  de  a  urmări  un  proiect  de 

telecomunicații. 

o Capacitatea  de  a  elabora  propuneri  de  proiecte  tehnice  în  conformitate  cu 

cerințele specificate în cadrul unei licitații publice competitive. 

o Să  cunoască  și  să  aplice  elemente  de  bază  de  economie  și  management  al 

resurselor  umane,  de  organizare  și  planificare  a  proiectelor,  precum  și  de 

legislație, reglementare și standardizare în domeniul telecomunicațiilor. 

o aptitudinea de a gestiona specificațiile, procedurile și legile obligatorii. 

o Capacitatea  de  a  redacta,  elabora  și  semna  proiecte  în  domeniul  ingineriei 

telecomunicațiilor,  în  conformitate  cu  cunoștințele  dobândite,  conceperea  și 

dezvoltarea sau exploatarea de rețele, servicii și aplicații de telecomunicații și 

electronică. 

 

Rezultatele 

Pe parcursul celor 12 ECTS ale disciplinei, echipa se  întâlnește de mai multe ori cu profesorii 

îndrumători pentru a urmări activitatea și dedică mai multe ore de lucru în echipă autonomă 

pentru a‐și dezvolta ideile legate de tema aleasă. 

La finalul cursului, studenții trebuie să facă o scurtă prezentare a lucrărilor lor în fața unui juriu 

academic, care acordă note individuale fiecărui membru al echipei. Apoi, următoarele două zile 

le dedică târgului tehnologic pe holurile Școlii de Inginerie a Telecomunicațiilor. Acest târg are 

trei obiective: 

1. Echipele  Laboratorului  de  Proiecte  își  prezintă  evoluțiile  în  fața  restului  comunității 

școlare: profesori, colegi și personal. Observăm mândria studenților noștri din ultimul 

an, arătând în același timp ceea ce sunt capabili să dezvolte în cel mult două luni. 



 

2. Studenții își prezintă proiectele în fața personalului companiilor. Oamenii din companii 

verifică față în față abilitățile tehnice și personale ale studenților noștri, care vor deveni 

angajații lor în lunile următoare. Studenții trebuie să demonstreze cât de profesioniști 

sunt atât în ceea ce privește competențele fizice, cât și cele transversale. Unele companii 

acordă premii pentru cel mai bun proiect (folosind propriile criterii, care pot fi diferite 

de notele academice). 

3. În cele din urmă, elevii de liceu vizitează școala noastră pentru a descoperi ce ar putea 

face dacă s‐ar alătura programului nostru de grade anul viitor. Târgul reprezintă apoi un 

eveniment de promovare foarte bun pentru atragerea de noi talente la Universitate. 

 

 

 

 

 Program de mentorat la Universidade de Vigo 

 

Programul 

Școala de Inginerie a Telecomunicațiilor a condus programul de mentorat, care este acum extins 

la mai multe facultăți de la Universidade de Vigo (Chimie, Economie, Inginerie minieră, Inginerie 

energetică, Științele mării și Limbi străine). Ideea este de a pregăti studenții aflați în ultimul an 

de licență sau care studiază în orice an de masterat pentru a lucra ca mentori ai studenților nou‐



 

veniți în primul an de licență. Atât mentorii, cât și cei care beneficiază de mentorat au programe 

educaționale  clare  și  stricte  și,  de  fapt,  este  un  proces  în  care  ambele  părți  au  de  câștigat: 

mentorii își sporesc competențele transversale, ceea ce este foarte bine apreciat de angajatori, 

iar cei care beneficiază de mentorat au referințe și ajutor în primul an de facultate, ceea ce le 

oferă o aterizare ușoară în acest nou capitol al vieții lor. 

 

Planul de educație 

Coordonatorul  selectează  candidații  la  funcția  de mentor  din  rândul  studenților  voluntari  în 

timpul celui de‐al doilea semestru al anului universitar anterior activității lor ca mentori. Timp 

de  două  săptămâni  în  iunie  și  încă  o  săptămână  în  septembrie,  chiar  înainte  de  începerea 

cursurilor  la universitate, candidații participă  la diferite ateliere de  formare a competențelor, 

grupate în patru ramuri: 

 competențe  intrapersonale, cum ar  fi  cunoașterea de sine, gestionarea emoțiilor  sau 

inteligența emoțională; 

 abilități  interpersonale,  cum  ar  fi  conducerea,  lucrul  în  echipă,  inteligența  socială, 

motivația și comunicarea; 

 competențe instrumentale ca metode și gestionarea timpului; 

 și abilități de îndrumare ca mentorat. 

Durata totală a cursului este de aproximativ 84 de ore, toate predate față în față. 

 

Organizația 

Programul  prezintă  trei  niveluri:  studenții  care  sosesc  la  facultățile  Universității,  care  sunt 

"mentees"; studenții din ultimii ani de licență sau de masterat, care sunt mentorii; și o echipă 

de lectori de la diferite facultăți care asigură formarea mentorilor. 

Persoanele  vizate  fac  parte  din  grupuri  de  patru  sau  cinci  persoane,  în  funcție  de mentorii 

disponibili. În prima săptămână, coordonatorul facultății organizează grupurile, pentru ca prima 

întâlnire să aibă loc în a doua săptămână a anului. Fiecare grup participă, împreună cu mentorul 

său,  la o  serie de  întâlniri pe parcursul anului. Aceste  întâlniri de grup sunt  completate de o 

sesiune  comună  la  care  participă  toți  studenții  programului  și  care  constă  într‐o  prezentare 

invitată de către un expert. 

Mentorii urmează un plan conceput în prealabil, care constă în opt întâlniri la date prestabilite 

de‐a  lungul  anului,  în  cadrul  cărora persoanele  vizate  se  alătură  grupului  său  (aproximativ  o 

întâlnire pe lună). Aspectele care trebuie analizate la fiecare întâlnire sunt selectate în funcție 



 

de momentul anului universitar. La început, orientarea și autonomia în cadrul universității sunt 

must‐uri,  dar  pe  măsură  ce  trece  anul  apar  alte  subiecte:  gestionarea  timpului, 

responsabilitatea, rezolvarea problemelor, reziliența, motivația, creativitatea și așa mai departe.  

Lectorii responsabili de acest plan de educație sunt profesori voluntari de  la Universidade de 

Vigo,  care  au  fost  instruiți  în  prealabil  în  domeniul  competențelor  transversale  de  către 

psihologi, șefi de resurse umane din companii, specialiști în mentorat sau în motivare și așa mai 

departe, timp de mai mulți ani universitari. Acești profesori s‐au reunit în cinci grupuri pentru a 

pregăti  sesiuni  cu  conținuturi  complementare  și  au  condus  sesiunile  cu  viitorii  mentori  pe 

perechi. 

 

Rezultatele 

Analizând  rezultatele,  trebuie  să  luăm  în  considerare două niveluri:  unul  axat pe persoanele 

vizate, care sunt ținta programului, și celălalt pe mentori. 

Din ochii mentees, am observat: 

 un nivel de satisfacție ridicat, mult mai mare decât cel analizat în cazul în care aveam 

un program de tutoriat bazat pe interacțiunea directă între profesori și studenții nou‐

veniți; 

 un  compromis bun,  deoarece aceștia  participă majoritar  la  toate  sau  aproape  toate 

reuniunile și discuțiile în plen; 

 și chiar o îmbunătățire a rezultatelor academice, în comparație cu elevii care nu s‐au 

înscris în programul de mentorat.  

Studenții participanți în calitate de mentee au indicat că integrarea lor în viața universitară este 

una  soft  și  că  Programul  de  Mentorat  i‐a  ajutat  să  fie  mai  eficienți  în  ceea  ce  privește 

managementul timpului, autocunoașterea și alte elemente care nu sunt altceva decât soft skills 

pe care dorim să  le promovăm  în  rândul  lor. Prin urmare,  considerăm că Programul este un 

succes la acest nivel. 

În plus, mentorii sunt, de asemenea, un element cheie în cadrul programului. Încă din primul an, 

am  primit  un  feedback  interesant  din  partea  lor:  s‐au  simțit  împliniți  în  îndeplinirea  acestei 

sarcini  și  în  ajutorarea  colegilor  lor  mai  tineri,  dar  ne‐au  spus,  de  asemenea,  că  în  timpul 

interviurilor de angajare au primit mai multe  întrebări despre pregătirea  și  experiența  lor  ca 

mentori. Angajații companiei ne‐au contactat pentru a ne confirma faptul că ei consideră foarte 

bine aceste cunoștințe și practică  în domeniul competențelor  transversale, deoarece acestea 

completează perfect competențele tehnice așteptate de la un nou inginer. 

 



 

 Curs multidisciplinar de jocuri video 

De Enrique Costa‐Montenegro 

 

Propunerea 

În ultimii doi ani universitari, la Universitatea din Vigo se predă un curs complet diferit. Obiectivul 

cursului este crearea primului nivel al unui joc video. Încercând să imite ceea ce se întâmplă într‐

o  companie  reală  de  jocuri  video,  unde  lucrează  persoane  cu  profiluri  diferite,  la  acest  curs 

special participă studenți de la patru cursuri diferite: 

 Jocuri video: Proiectare și dezvoltare, anul 4th al Licenței în Comunicare Audiovizuală 

 Tehnologie multimedia și grafică pe calculator, 4th ani de studii universitare de licență în 

Ingineria tehnologiilor de telecomunicații 

 Programare de sisteme inteligente, 4th ani de studii în domeniul Inginerie în tehnologii 

de telecomunicații 

 Comunicarea  alternativă: Mediile  virtuale  și  noile mijloace  de  publicitate,  anul  4th  al 

Licenței în Publicitate și Relații Publice 

Studenții de la primul curs (Jocuri video: Design și dezvoltare) lucrează în principal la definirea 

jocului,  a  poveștii,  a  personajelor  și  a  diferitelor  niveluri.  Studenții  celui  de‐al  doilea  curs 

(Tehnologie multimedia  și  grafică pe  calculator)  lucrează  în principal  la  crearea  scenariilor, a 

graficii,  a mecanicii  de  joc,  a  fizicii  și  a  tuturor  activităților  legate  de  cadrul  de  dezvoltare  a 

jocurilor utilizat, Unity.  Studenții  celui de‐al  treilea  curs  (Programarea  sistemelor  inteligente) 

lucrează  în principal  la  inteligența  jocului,  la personajele nejucabile și  la adaptarea dificultății 

jocului  la  diferiți  jucători.  În  cele  din  urmă,  studenții  celui  de‐al  patrulea  curs  (Comunicare 

alternativă: mediile virtuale și noile mijloace de publicitate) lucrează în principal la diseminarea 

stadiului proiectului și  la publicitatea acestuia, prin  intermediul blogurilor, Telegram, Twitter, 

Instagram etc.  

Chiar dacă studenții de  la cele patru cursuri au profiluri diferite, toți  lucrează  împreună la un 

proiect, în grupuri de 5‐7 persoane, pentru a atinge scopul final: dezvoltarea unui joc video. 

Patru  profesori  sunt  implicați  în  urmărirea  acestor  proiecte,  câte  unul  de  la  fiecare  dintre 

diferitele  cursuri  implicate.  Prima  etapă  este  propunerea  proiectului,  bazată  pe  roman. 

Studentul va trebui să citească anumite capitole selectate și să vină cu o idee de joc video pe 

baza celor citite, ținând cont de faptul că originalitatea este apreciată. Urmează apoi crearea 

grupurilor, cu activități de spargere a gheții pentru a‐și cunoaște cât mai repede colegii. După ce 

aceste două etape  sunt  finalizate,  începe munca principală de dezvoltare. Studenții  vor avea 



 

întâlniri săptămânale cu profesorii pe parcursul unui semestru întreg.  Profesorii vor avea două 

roluri în aceste întâlniri:  

 în calitate de profesori pentru a‐i îndruma în dezvoltarea și a‐i ajuta în propriile cursuri 

 în calitate de producători ai unei presupuse companii de  jocuri video reale, pentru a 

evalua produsul, a analiza stadiul de dezvoltare și a decide dacă produsul merită să fie 

fondat.  

La sfârșitul semestrului, proiectul este evaluat de către profesori. Dar este evaluat și de restul 

studenților din facultate, deoarece are loc o zi de demonstrație în care toată lumea poate încerca 

jocurile video ca beta testeri și poate oferi feedback grupului cu privire la munca lor în cadrul 

proiectului. 

 

 

 

Competențele implicate 

În  această  activitate  sunt  implicate  mai  multe  competențe,  majoritatea  dintre  ele  fiind 

considerate printre competențele transversale care joacă un rol pe parcursul întregii desfășurări 

a proiectelor. Printre altele,  identificăm, printre altele, următoarele competențe transversale 

principale: 

 Competențe  de  comunicare:  deoarece  elevii  trebuie  să  se  exprime  eficient  în 

dezvoltarea proiectului.  

 Competențe  de  lucru  în  echipă:  deoarece  elevii  lucrează  în  grupuri  și  trebuie  să 

funcționeze bine în aceste medii pentru a îndeplini rapid și eficient sarcinile. 

 Capacitatea de adaptare și flexibilitate: deoarece studenții lucrează cu studenți de la alte 

facultăți, trebuie să accepte și să se adapteze la schimbarea altor puncte de vedere și la 

o metodologie de lucru diferită.  

 Competențe  de  rezolvare  a  problemelor:  deoarece  elevii  trebuie  să  dea  o  soluție  la 

proiectul de creare a unui joc video de la zero. Aceștia vor găsi multe mici probleme în 

timpul dezvoltării, folosind gândirea analitică și creativă pentru a găsi soluții. 

 Abilități de creativitate: deoarece elevii trebuie să vină cu o idee de joc video doar citind 

câteva capitole dintr‐o carte.  

 Competențe  interpersonale:  deoarece  elevii  trebuie  să  le  folosească  aproape  în 

permanență pentru a interacționa și a comunica cu ceilalți membri ai grupurilor. 



 

 Abilități de gestionare a timpului: studenții trebuie să vină cu o soluție, o versiune beta 

a unui joc video, în doar un semestru, demonstrând capacitatea lor de a lucra eficient și 

productiv prin utilizarea înțeleaptă a timpului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rezultatele 

Rezultatul  este  un  curs 

diferit,  în  care  studenții 

pot  lucra  într‐un  grup  cu 

adevărat  multidisciplinar, 

cu  studenți  de  la  alte 

facultăți și facultăți, și pot 

rezolva  o  problemă 

complexă,  cum  ar  fi 

crearea unui  joc video de 

la  zero.  Cursul  este 

planificat  astfel  încât  să 

emuleze un scenariu de lucru real al unei companii de dezvoltare de jocuri video. Studenții sunt 

foarte  mulțumiți  de  această  experiență  și  sunt  mândri  de  munca  lor  finală.  Aceștia  își 

îmbunătățesc diverse competențe transversale care nu sunt atât de clar prezente în alte cursuri 

și toți recomandă experiența altor studenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluarea și acreditarea competențelor transversale la Universitat 

Politècnica de València  

Introducere 

Evaluarea și acreditarea competențelor transversale pentru studenții de licență și masterat din 

cadrul universității nu este o sarcină ușoară. În timp ce competențele specifice sunt, de obicei, 

atribuite  unei  materii  în  care  competențele  sunt  dobândite  și  evaluate  în  conformitate  cu 



 

programa de studii, competențele transversale sunt, de obicei, atribuite mai multor materii și 

nu fac obiectul unei evaluări sistematice. 

Universitat Politècnica de València (UPV) a dezvoltat un proiect specific [1] pentru a obține o 

evaluare sistematică a competențelor transversale, astfel încât să poată garanta că studenții săi 

au aceste competențe. Ei se așteaptă ca acest lucru să reprezinte un avantaj pentru studenții lor 

în comparație cu studenții altor universități, deoarece vor face explicită competența studenților 

lor în ceea ce privește competențele transversale. 

Am  identificat  acest  proiect  ca  fiind  o  bună  practică  care  poate  fi  un  model  pentru  alte 

universități,  deoarece este un proiect complet  care  ia  în considerare  toate aspectele diferite 

legate de evaluarea și acreditarea competențelor transversale.  

În  acest  document,  rezumăm  acele  aspecte  din  acel  proiect  pe  care  le‐am  considerat  mai 

interesante  și mai  relevante  și  care,  în  opinia  noastră,  ar  trebui  luate  în  considerare  în  alte 

proiecte similare care ar putea fi dezvoltate în alte universități. 

Identificarea și definirea competențelor transversale. 

Au început prin a identifica și defini douăsprezece competențe transversale care sunt comune 

tuturor diplomelor și masteratelor universitare. Aceasta a  fost o  încercare de a  include toate 

aspectele luate în considerare de agenții precum ABET, EUR_ACE și alte reglementări spaniole și 

ar trebui să faciliteze găsirea unei corespondențe între cele douăsprezece competențe luate în 

considerare și cele luate în considerare de alte agenții. 

Ei adaugă o competență transversală suplimentară specifică fiecărui grad.   

Încorporarea  competențelor  transversale  în  programa  de  studii  de  licență  sau  de 

masterat. 

Odată ce competențele transversale au fost identificate și definite, acestea au fost încorporate 

în planul de formare a studenților prin utilizarea diferitelor strategii: 

 

 Prin utilizarea planului de învățământ. Pentru a realiza acest lucru, mai întâi au trebuit 

să  includă  competențele  transversale  în  planul  oficial  al  studiilor  de  licență  sau  de 

masterat  care  sunt  supuse  procesului  de  audit  oficial.  Apoi,  au  trebuit  să  atribuie 

competențele  la  diferitele  materii  din  planul  de  învățământ.  În  acest  proces,  unele 

materii  sunt  concepute  ca  "puncte  de  control"  în  care  vor  fi  evaluate  progresele 

studenților în dobândirea competențelor transversale. Fiecare competență transversală 

ar trebui să aibă un punct de control. Ghidul de studiu al  fiecărei materii ar trebui să 

descrie  aspectele  legate  de  competențele  transversale  și  activitățile  de  formare  și 



 

mecanismele  de  evaluare  corespunzătoare.  În  cele  din  urmă,  se  verifică  procesul  de 

încorporare a acestor competențe în planul de învățământ al diplomei. 

 Prin utilizarea tezei de masterat. Acesta este considerat un scenariu privilegiat pentru a 

dobândi diferite competențe transversale, deoarece studentul va trebui să utilizeze mai 

multe  dintre  aceste  competențe  pentru  a‐și  finaliza  lucrarea.  Informațiile  privind 

competențele  transversale  sunt  colectate  prin  utilizarea  a  trei  chestionare  în  care 

studentul, comisia de evaluare și conducătorul tezei raportează cu privire la nivelul de 

competență atins de student pentru toate cele treisprezece competențe transversale 

luate în considerare.  

 Prin  alte  activități  extracurriculare.  Orice  altă  activitate  legată  de  formarea 

competențelor transversale va fi luată în considerare, cu condiția ca dovezile să permită 

universității să evalueze și să acrediteze nivelul de competență. 

Evaluare și acreditare. 

Acreditarea competențelor transversale se bazează pe informații din mai multe surse pentru a 

evalua dacă studentul a atins nivelul așteptat și capacitatea minimă de a gestiona aceste resurse. 

Evaluarea se face folosind dovezile din punctele de control, din chestionarele tezei de master și 

orice alte dovezi din activitățile extracurriculare. 

 

 Puncte de control: Pentru fiecare dintre competențe au fost definite până la trei niveluri 

de  abilitate.  Rezultatele  așteptate  sunt  definite  și  au  fost  identificați,  pentru  fiecare 

nivel, indicatori sau dovezi care pot dovedi competența elevului.  Studentul ar trebui să 

aibă cel puțin două evaluări pentru fiecare nivel de competență din punctele de control. 

Aceste evaluări pot fi A (excelent), B (nivel obiectiv atins), C (parțial atins) și D (neatins) 

în conformitate cu rubrica corespunzătoare. 

 Teza de masterat: Din chestionarele comisiei de evaluare și ale îndrumătorului.   

 Activități extracurriculare: Orice dovadă validată de universitate. 

 

Evaluarea  studentului  va  fi  înregistrată  ca  anexă  la  dosarul  studentului  și  ca  portofoliu  al 

activităților de competențe profesionale ale studentului. 

Rezultatele. 

După ce proiectul a fost implementat pe parcursul a doi ani universitari 2015/16 și 2016/17, o 

primă evaluare  [2]  a proiectului  a  arătat  câteva puncte  tari  și  puncte  slabe. Rezultatele  sunt 



 

promițătoare, cu toate acestea, implementarea acestui proiect va necesita în mod clar un proces 

continuu de evaluare și corecție pentru încă câțiva ani. 
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