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INVITAȚIE 
 

Stimați invitați,  

 

Avem plăcerea de a vă invita să participați la Forumul intersectorial pentru 

identificarea nevoilor transversale de pe piața muncii, organizat de Universitatea ”Ovidius” 

din Constanța, în data de 10 decembrie 2020, începând cu ora 14.00. 

Evenimentul se va desfășura online, la adresa https://ovidius.webex.com/meet/amoraru, 

urmărește să consolideze parteneriatul dintre universitate și mediul public și privat și să 

abordeze în cadrul unor discuții libere între angajatori, cadre didactice și studenți importanța 

competențelor transversale ale absolvenților și inserția acestora pe piața muncii. 

 

În sens general, principalele competențe transversale includ: 

- abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină;  
- utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – TIC; 
- abilităţi de lucru în echipă, respectiv abilitatea de a-i mobiliza pe alţii;  
- abilităţi de interacţionare;  
- abilitatea de a folosi eficient timpul;  
- rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor;  
- flexibilitate,  raţionament, capacitatea de a face față la stres;  
- recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii;  
- autonomia învăţării;  
- iniţiativă şi spirit antreprenorial;  
- deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii;  
- respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale.  
 

Prezența, opiniile și experiența dvs. ne vor fi utile în identificarea nevoilor de competențe 

transversale ale absolvenților Universității ”Ovidius” din Constanța și vor contribui la 

îmbunătățirea procesului educațional și la creșterea angajabilității absolvenților.  

Vă așteptăm cu drag! 

Conf.univ.dr. Andreea-Daniela MORARU -Director proiect 
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AGENDA 

 

Forumul intersectorial pentru identificarea nevoilor transversale de pe 

piața muncii 

 

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA 

JOI, 10 decembrie 2020 – online 
 

 

 

 

14.00 DESCHIDEREA FORUMULUI 

Prof.univ.dr. Elena CONDREA, Prorector - Educație și managementul calității 

 

14.10 INTRODUCERE 

Prof.univ.dr. ing. Ionela POPOVICI, Director Departament de Strategii Academice și 

Managementul Calității 

 

14.20 OBIECTIVELE FORUMULUI 

Conf.univ.dr. Andreea-Daniela MORARU, Director proiect SMART – COMPETE 

 

14.25 PREZENTAREA ANGAJATORILOR  

 

14.35 COMPETENȚELE TRANSVERSALE ȘI ANGAJABILITATEA ABSOLVENȚILOR – 

intervenții ale angajatorilor, studenților și ale cadrelor didactice 
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