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Activitatea A5 – Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării unui program de studii (oferte 

educaționale) cu conţinut inovator adresate cursanților din cadrul colegiilor universitare  

 

 Instituirea unei forme de invatamant tertiar non-universitar care va permite atat re-in-
cadrarea celor din categoria NEET (care nu au un loc de munca si nu sunt inscrisi intr-o forma 
de invatamant in sistemul educational), cat si continuarea studiilor pentru cei care nu au reusit 
sa promoveze BAC-ul este unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului. Accesul 
la acesta forma de invatamant va sprijini strategia de reintegrare in activitatea de invatare si 
apoi, de angajare in acest domeniu atat de cautat, cu persepective de dezvoltare majora si in 
urmatorii ani, cum este domeniul IT&C. 
 Cele 2 programe propuse spre a fi autorizate in  regim de colegiu tehnic non-universitar 
sunt “Analist programator” si “Administrator retele locale si comunicatii” (calificari profesion-
ale cf. VET647/2018). Fiecare din cele 2 programe de studii va include 11 discipline si se va 
derula pe parcursul a 1,5 ani de studiu (3 semestre). 
 Pentru primul an de activitate didactica, scopul este atragerea unui numar de minim 40 
de cursanti, din care 10 vor apartine categoriilor de grupuri vulnerabile (din rural/de etnie 
roma/netraditionali/CES). Cei 40 de cursanti vor proveni din randul tinerilor care au parcurs 
ciclul de invatamant secundar superior, printre care pot fi si cei care nu au promovat examenul 
de BAC. Acestia din urma vor participa la sesiuni de consiliere profesionala organizate de Uni-
versitatea Ovidius din Constanta, iar cursantii din grupuri vulnerabile vor beneficia de 
acordarea unor stimulente financiare in valoare de 300 lei/luna, pentru a-i sprijini in frecven-
tarea sesiunilor de consiliere profesionala.  
 Recrutarea cursantilor se va face prin intermediul unei campanii de informare, respectiv 
a unor sesiuni de comunicare cu publicul la sediul universitatii, care vor fi promovate prin in-
termediul canalelor online de comunicare, in special prin intermediul retelelor de socializare. 
De asemenea, prin publicarea unor articole de promovare pe toate canalele de comunicare in 
masa, cei interesati sa faca parte din grupul tinta vor putea afla detalii despre activitatile des-
fasurate. 
 In cadrul universitatii, se vor organiza evenimente de tipul ”Angajatori de succes/An-
gajatori de top” cu scopul de a de stimula participarea cursantilor la invatamantul tertiar si de 
a sprijini insertia in piata muncii ulterior absolvirii colegiului. 
 Pentru mai multe detalii, puteti contacta expertii care gestioneaza aceasta componenta 
a proiectului la adresa colegiu@univ-ovidius.ro . 
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