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Acest material reprezintă o propunere ca procedură de lucru privind creșterea 

competitivității programelor de studiu, urmărind obiectivele și activitățile 

proiectului, model de bune practici, pentru a fi introduse în planul de 

dezvoltare a instituțiilor de învățământ superior, ca obiectiv strategic privind 

învățământul universitar. 
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Curriculă modernă, educație continuă și dialog 

permanent pentru creșterea competitivității și 

integrării pe piața muncii - EDU4LIFE 

 
Obiective  
 

Obiectivul general îl reprezintă creșterea competitivității școlii de economie în 

domeniul Finanțe prin adaptarea programelor de studii în vederea furnizării de 

competențe conform cerințelor pieței muncii și standardelor Cadrului Național 

al Calificărilor din Învățământul Superior. 

 

Proiectul dezvoltă cadrul metodologic privind adaptarea programelor de studiu 

la standardele europene și la cerințele CNCIS, în principal, precum și la 

solicitările de pe piața muncii în domeniul Finanțe, în particular. De asemenea, 

proiectul promovează parteneriatul universitate - mediu de afaceri și învățarea 

activă pe tot parcursul vieții în rândul cadrelor didactice, în vederea formării 

unor profesioniști în domeniul Finanțe, cu reale șanse de inserție profesională 

după finalizarea studiilor. 

 

Obiectivele specifice ce de subordonează obiectivului principal al proiectului 

sunt:  

1. Adaptarea programelor de studiu din domeniul Finanțe, pentru ciclul licență 

conform nevoilor identificate în vederea creării unor programe de studiu 

relevante și competitive.  

2. Îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltarea resurselor umane 

implicate, realizarea de mobilități, stabilirea de parteneriate și facilitarea 

accesului la serviciile de documentare științifică.  

3. Dezvoltarea unei rețele de specialiști în domeniul Finanțe (practicieni, cadre 

didactice, cercetători, studenți) în vederea creșterii gradului de implicare a 

mediului de afaceri in formarea viitorilor angajați.  
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4. Oferirea de programe inovatoare și noi oportunități de învățare pentru 

asigurarea unui sistem de competențe de calitate superioară pentru grupul 

țintă. 

 

Efecte pe termen lung 
 

Efectele pe termen lung, în beneficiul grupului țintă, sunt direcționate spre:  

1. Creșterea nivelului rezultatelor actului didactic, ceea ce va conferi o calitate 

crescută programelor universitare  

2. Facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii.  

3. Creșterea vizibilității programelor de licență oferite de Departamentul 

Finanțe, ceea ce va duce la poziționarea corectă a rezultatelor lor in context 

național și internațional  

4. Dobândirea de noi competențe la standarde europene de către cadrele 

didactice implicate în dezvoltarea programelor de studii. 

 

 

Proiectul și-a propus o abordare sistemică reformatoare, care își va susține 

acțiunile concrete de reformare pe studii și dialog social tripartit, cadre 

didactice - studenți - reprezentanți ai mediului social și economic. Această 

viziune tridimensională a activității de instruire a capitalului uman are ca scop 

corelarea cât mai eficientă a procesului didactic cu cerințele pieței muncii. 

 

 

 

 

 

www.edu4life.proiecte-feaa.ro 
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Activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor proiectului 
 

A1. Analiza curriculei universitare la nivelul ciclului de licență din 

Uniunea Europeană și elaborarea raportului de analiză   

  

 SA1.1. Analiza curriculei din universitățile din România pentru 

specializarea Finanțe, filiera de predare în limba română și în limba engleză  

  

 SA1.2. Analiza curriculei din universitățile din țările membre ale 

Uniunii Europene pentru programele de studiu de licență în domeniul Finanțe 

 

S-au identificat facultățile cu profil economic din România și din țările membre 

UE și specializările de finanțe din oferta educațională. S-a urmărit analizarea 

programelor de studii, a planurilor de învățământ, a fișelor de disciplina, a 

setului de competențe format prin programele de studiu precum și posibilele 

corelații cu alte specializări. Activitățile s-au finalizat prin realizarea a două 

rapoarte de analiză, care au stat la baza adaptării programelor de studiu. 

 

Pe baza analizei efectuate, se pot formula următoarele recomandări: 

 

 Păstrarea structurii actuale a disciplinelor fundamentale. 

 Discipline domeniul bancar: poate fi luată în considerare eliminarea 

disciplinei Contabilitatea instituţiilor de credit din planul de învățământ din 

considerente practice (nu există posturi disponibile de contabil în 

domeniul bancar în zona de Vest a țării) 

 Discipline domeniul asigurări: nu sunt necesare modificări; 

 Discipline domeniul pieței de capital: poate fi luată în considerare mutarea 

disciplinei Gestiunea portofoliilor de titluri financiare din planul de 

învățământ de la nivel de licență la nivel de master, sau modificarea 
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conținutului disciplinei astfel încât să ofere studentului cunoștințele de 

bază pentru realizarea de investiții financiare. 

 Se impune suplimentarea disciplinelor componente ale traseului 

educațional ”Companii” prin introducerea unor discipline care să 

consolideze și să extindă pregătirea studenților în domeniul contabilității 

(precum Contabilitate de gestiune) și al controlului de gestiune. 

 Se impune suplimentarea disciplinelor componente ale traseului 

educațional ”Sector public” prin introducerea unor discipline care să 

consolideze și să extindă pregătirea studenților în domeniul public. 

 Poate fi luată în considerare și introducerea în planul de învățământ a 

disciplinei Contabilitatea instituțiilor publice. Introducerea în planul de 

învățământ cel puțin a unei discipline cu ridicat conținut aplicativ, precum 

Simulări financiare și Planificare financiară. 

 Menținerea în planul de învățământ a disciplinelor actuale aferente 

sectorului public. 

 Reconfigurarea structurii disciplinelor din alte domenii pentru a asigura 

pregătirea complementară a studenților în ceea ce privește afacerile 

internaționale și sistemele informaționale pentru afaceri. 

 

A2. Dezvoltarea curriculei, a materialelor și instrumentelor didactice  

  

 SA2.1. Organizarea de workshopuri cu potențiali angajatori 

 

Au fost organizate două workshop-uri în scopul definirii competențelor 

specifice, descriptorilor de învățare sectoriali și asigurarea relevanței și calității 

programelor de studiu. Participanții la workshop-uri s-au declarat doritori să se 

implice în pregătirea adecvată a studenților și au solicitat ca astfel de întâlniri 

să aibă un caracter periodic, ele permițând crearea cadrului necesar 
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implementării unor idei valoroase, rezultat al colaborării dintre ”școală” și 

”practică”. 

 

În acest context, reprezentanții partenerilor din sectorul bancar au prezentat 

responsabilitățile specifice celor mai ofertate locuri de muncă, respectiv 

consilier client zona rapidă și consilier client retail, identificând cunoștințele 

tehnice și de afaceri, aptitudinile și atitudinile necesare absolvenților pentru a 

accesa aceste posturi. 

   

De asemenea,  specialiștii din asigurări propun desfășurarea unor cursuri 

practice în care, pe baza unor studii de caz, practicienii invitați să ofere spețe 

și soluții la unele probleme recurente ale practicii, precum și formarea unor 

grupuri mici de studenți care să facă practică pe toată durata anului la 

asigurător, alături de specialiștii societății. 

 

Din analiza opiniilor formulate de anga atori din domeniul finanțelor private 

privind atributele preferenţiale ale formaţiei de speciali ti în domeniul finanțe a 

rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce 

confirmă faptul că structura  i conţinutul curriculei educaţionale construită 

pentru programele de studii universitare sunt corecte, cuprinzătoare  i 

eficiente. Este necesară însă reactualizarea periodică a conţinutului curriculei 

universitare corelată cu evoluţia  i cerinţele pieţei muncii, un accent deosebit 

punându-se pe practica în domeniu  i cea de cercetare  tiinţifica aplicativă. 

 

 SA2.2. Realizarea de schimburi de bune practici, vizite de studiu/lucru  

 

Pentru dezvoltare curriculară, elaborare materiale didactice și asigurarea 

calității în programele de studiu ciclul licență, cadrele didactice care predau la 

specializările din domeniul Finanțe au participat la vizite de lucru în urma 

cărora au realizat rapoarte de deplasare. Au fost derulate peste 40 de vizite în 

universități din țară și din UE precum și în companii.  
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 SA2.3. Corelarea și elaborarea curriculum-ului programelor de studiu 

ale specializării Finanțe  

 

În cadrul activității au fost adaptate programele de studiu pe baza rapoartelor 

de analiză, a concluziilor workshop-urilor și a mobilităților cadrelor didactice. 

S-au elaborat noile planuri de învățământ.  

 

 SA2.4. Elaborarea si dezvoltarea materialelor de invatare si a 

instrumentelor didactice suport  

 

Au fost elaborate 10 materiale educaționale aferente curriculei programelor de 

studiu dezvoltate, pe suport digital și tipărit. Materialele au fost elaborate prin 

documentarea în vizitele de lucru în universități și companii și utilizarea bazei 

de documentare realizată prin intermediul proiectului.  

   

 SA2.5. Reacreditarea programelor de studii universitare de licență în 

Domeniul Finanțe  

 

Au fost întocmite și depuse rapoartele de autoevaluare, s-a realizat vizita 

Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Superior în vederea 

evaluării și s-a stabilit gradul de încredere al programelor de studiu ca fiind 

ridicat.  

 

A3. Organizarea unor programe de instruire și perfecționare a grupului 

țintă  

 SA3.1. Identificarea și stabilirea necesităților de instruire a grupului 

țintă 

 

Pe baza unor chestionare aplicate potențialului grup țintă, au fost stabilite 

programele de pregătire și a conținutul acestora. 

  

 SA3.2. Autorizarea cursurilor de perfecționare pentru cadrele 

didactice  



 
Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 

EDU4LIFE - Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent 
pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii 

P O S D R U / 1 5 6 / 1 . 2 / G / 1 4 1 2 7 1  

 

 

Au fost autorizate 6 programe de pregătire conform procedurilor de autorizare 

ANC.  

 

Cele 6 programe sunt: 

 Manager proiect 

 Formator 

 Evaluator în sistemul formării profesionale continue 

 Consilier vocațional 

 Consilier pentru dezvoltare personală 

 Mentor 

  

 SA3.3. Organizarea programelor de instruire și perfecționare 

  

Au fost organizate 6 cursuri de perfecționare a grupului țintă cadre didactice și 

membri ai partenerilor sociali in educație, în vederea dezvoltării de 

competențe de comunicare, consiliere, tutorat, focalizare pe probleme, 

analiză, sinteză, evaluarea și asigurarea calității în formarea profesională. 

 

De asemenea, au fost organizate 3 seminarii de instruire pentru grupul țintă 

studenți pentru dezvoltarea competențelor de oratorie și conformare cu 

deontologia profesională a diverselor profesii liberale din domeniul finanțe 

 

 SA3.4. Testarea metodelor de predare și a materialelor didactice 

elaborate 

 

Prin aplicarea de chestionare de evaluare și teste de satisfacție au fost 

evaluate metodele de predare utilizate și conținutul curricular furnizat în urma 

activităților de dezvoltare întreprinse.  
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A4. Crearea și funcționarea unei rețele de specialiști în Domeniul Finanțe  

 

A fost creată rețeaua de specialiști la care au aderat peste 50 de persoane 

fizice și  uridice. În cadrul rețelei au fost organizate 3 evenimente care au 

reunit specialiști, cadre didactice și studenți din diferite domenii 

(tranzacționare pe piețe de capital, fiscalitate și sectorul public), au fost 

organizate două seminarii de instruire a studenților cu tematica Academic 

Writing și Time Management. De asemenea, a fost înființat un Laborator de 

Fiscalitate și Finanțe Aplicate pentru a putea fi utilizat în cadrul activităților 

inovatoare și TIC cu studenții și specialiștii din domeniu care vor prezenta 

studii de caz concrete studenților.  

 

A5. Îmbunătățirea bazei de documentare a solicitantului în Domeniul 

Finanțe  

 

Îmbunătățirea fondului de carte al bibliotecii departamentului a avut în vedere 

diversificarea accesului studenților și cadrelor didactice pentru informare 

bibliografică și îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor și facilitarea 

accesului la 100 de titluri actuale în domeniu și 5 publicații de specialitate. 

 

A6. Integrarea unor noi instrumente TIC în activitățile de predare - 

învățare 

 

În cadrul acestei activități a avut loc instruirea studenților în vederea utilizării 

programelor informatice aplicate în finanțe: Eviews, SPSS, Stata, platforme de 

tranzacționare pe piața de capital. Ca activitate inovatoare, au fost organizate 

două sesiuni de comunicări științifice, în cadrul cărora studenții au participat 

cu lucrări în cadrul cărora au aplicat competențele dobândite în cadrul 

cursurilor. Caracterul competitiv al sesiunilor de comunicări științifice a fost 

asigurat de premiile acordate pentru cele mai bune proiecte prezentate, 

conform regulamentului de acordare a premiilor. 
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Rezultate obținute 

 

A1. Analiza curriculei universitare la nivelul ciclului de licență din 

Uniunea Europeană și elaborarea raportului de analiză 

1 bază de date universități RO 

Analiză curriculum 

Analiză traiect profesional 

1 raport analiză 

1 bază de date universități UE 

Analiză curriculum 

Analiză traiect profesional 

1 raport analiză 

 

A2. Dezvoltarea curriculei, a materialelor și instrumentelor didactice 

2 workshop-uri 

1 raport de analiză 

20 vizite 

Sinteză legislație 

Regulamente 

Notă fundamentare disciplină 

2 planuri de învățământ adaptate 

1 model de elaborare a planurilor de învățământ 

10 materiale suport de curs și/sau suport de seminar în variantă 

tipărită și electronică 

2 programe reacreditate nivel licență (ro + eng) 

 

A3. Organizarea unor programe de instruire și perfecționare a grupului 

țintă   

1 Raport de analiză 

6 dosare acreditare depuse spre autorizare 

6 Cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice livrate 

3 seminarii de instruire pentru studenți livrate 

Metodologie de testare 
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Chestionar de evaluare 

Raport de evaluare 

 

A4. Crearea și funcționarea unei rețele de specialiști în Domeniul Finanțe 

1 Rețea creată 

1 Metodologie elaborată 

1 workshop 

50 acorduri de parteneriat 

50 adeziuni la rețea 

1 Laborator de Finanțe și Fiscalitate Aplicată înființat 

2 materiale elaborate ca urmare a consultărilor 

2 Seminarii de instruire 

2 Întâlniri în cadrul rețelei 

1 workshop sectorul public 

 

A5. Îmbunătățirea bazei de documentare a solicitantului în Domeniul 

Finanțe 

100 titluri de carte și reviste identificate 

5 abonamente identificate 

 

A6. Integrarea unor noi instrumente TIC în activitățile de predare învățare 

5 seminarii instruire Eviews 

2 seminarii de instruire Stata 

1 seminar instruire Power Point 

1 seminar instruire Prezi 

1 seminar instruire Stata 

1 seminar SPSS livrat 

1 seminar tranzacție pe piețe de capital livrat 

2 Sesiuni de comunicări științifice cu premii (1 licență și 1 master) 
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