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Context și premise 

În contextul globalizării și al unei dinamici accentuate și – nu rareori – imprevizibile a pieței 

muncii, angajarea pe viață într-o singură organizație, carierele lineare în aceeasi profesie, 

evoluția profesională lina și sigură devin opțiuni tot mai puțin probabile pentru un număr tot mai 

redus de persone. 

Întelegerea și anticiparea direcției și proceselor din propria organizație, ca și a tendințelor de pe 

piața muncii, adaptarea permanentă la acestea constituie deja necesități pentru cei care își propun 

nu numai să reziste ca angajați, dar să continue să se dezvolte ca profesioniști și ca oameni. 

Cursul de față pleacă de la premisa că Angajabilitatea (Employability) nu este o stare, ci un 

proces continuu de care fiecare suntem direct responsabili. 

Obiective 

Obiectivul general al cursului este de a furniza studenților cunoștințele fundamentale despre 

acest proces și de a-i echipa cu abilitațile indispensabile pentru gestionarea acestuia pe termen 

lung. 

La finalul cursului, urmatoarele obiective specifice sunt de așteptate să fie atinse: 

 Studenții înteleg conceptul de angajabilitate, conținutul acestuia și rolurile principalilor 

actori (individ, organizatie, societate) 

 Studenții stăpânesc procesul și iterațiile acestuia 

 Studenții sunt echipați cu abilitațile de bază pentru gestionarea cu succes a procesului în 

propria devenire profesionala 

 Studenți sunt capabili să inițieze măsuri de asistență pentru persoanele care vor să 

experimenteze acest proces 

Organizarea procesului de învatare 

Cursul se va concentra pe bazele teoretice, dar vor fi dezbătute și aspectele practice legate de 

gestionarea procesului din perspectiva individului și vor fi lansate discuții despre abilitățile 

implicate. Suportul de curs se distribuie de la prima întalnire, cursurile fiind interactive. Anumite 

teme vor fi dezbatute impreuna cu invitați cu experiență relevantă pentru subiect. 

La seminarii focusul va fi pe dezvoltarea abilităților. Studenții vor pregati mici proiecte, care vor 

fi dezbatute în grup. Jocul de roluri si exercițiile practice vor completa seminariile. 

Evaluarea 

Evaluarea va fi continuă pe parcursul semestrului, existând posibilitatea ca nota finală să fie 

rezultatul activității de la curs și seminar. Cei care nu vor obține rezultatele scontate în timpul 

semestrului, vor susține un examen oral, care va testa atât cunoștințele, cât și abilitățile 

fundamentale legate de angajabilitate. 


