Eveniment special „Universități competente pe piața muncii” – Întâlnire cu
partenerii sociali
Departamentul de Asistentă Socială din cadrul Facultătii de Sociologie si Psihologie a
Universitătii de Vest din Timisoara, a organizat în data de 27 martie 2015, evenimentul
special „Universități competente pe piața muncii” – întâlnire cu partenerii sociali,
eveniment organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea programelor de studii universitare si
extinderea oportunitătilor de învătare pentru studenti si piata muncii”, POSDRU
156/1.2/G/133630.
Evenimentul a avut loc vineri, 27 martie 2015, începând cu ora 13.00, la sediul
Universitătii de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 304.
Scopul întâlnirii a fost reprezentat de identificarea perspectivelor partenerilor sociali în
educație cu privire la modelele de absorbție a absolvenților recenți, precum și cu privire la
construirea competențelor profesionale și transversale la participanții la programe de formare
universitară.
La eveniment au participat 18 membri ai partenerilor sociali în educație, reprezentând
organizații și instituții furnizoare de servicii sociale de la nivelul județului Timiș și, deci,
potențiali angajatori ai absolvenților specializării Asistență Socială.
Una dintre cele mai importante teme luate în discuție a fost reprezentată de planul de
învățământ actual al specializării Asistență Socială. Membrii partenerilor sociali în educație au
venit cu o serie de observații și sugestii pentru adaptarea acestuia la nevoile pieței muncii.
„Evenimentul a reprezentat o ocazie importantă de a obține feed-back-ul angajatorilor
locali cu privire la calitatea absolvenților pregătiți de noi. Astfel de întâlniri vor continua și pe
viitor, deoarece ne dorim să furnizăm o formare în acord cu nevoile pieței muncii, în termeni
de competențe solicitate de angajatori, dar și de nevoi specifice ale diferitelor categorii de
beneficiari”., a declarant conf. univ. dr. Cosmin Goian, Directorul Departamentului de
Asistență Socială, organizator al întâlnirii.
Proiectul este implementat în perioada Mai 2014 – Noiembrie 2015 de către
Universitatea de Vest din Timisoara, în calitate de Partener 1 (prin intermediul
Departamentului de Asistentă Socială din cadrul Facultătii de Sociologie si Psihologie), in
parteneriat cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (in calitate de Beneficiar),
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati (Partenerul 2) si Fundatia Solidaritate si Sperantă
(Partenerul 3).
Mai multe informații privind proiectul se găsesc la adresa http://www.dpus.usv.ro/
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