Aprobat,
Decan
Prof.univ.dr.ing.ec. Gilbert-Rainer Gillich

Alumni UBB
Plan de acțiune la nivelul Facultății de Inginerie
Planul strategic Alumni UBB 2020-2024, la nivel de universitate definește următoarea viziune și
misiune: “VIZIUNE: UBB își asumă rolul de catalizator între generațiile de studenți și absolvenți în scopul
formării unei noi dimensiuni de cunoaștere și învățare. MISIUNE: Universitatea Babeș-Bolyai își propune
construirea unei culturi alumni în scopul formării unei comunități mai performante, diversificată prin
cunoaștere și forță de impact, care să joace un rol activ în viața studenților și a cadrelor didactice”.
Managementul comunicării dintre universitate și alumni este gestionat de Centrul de Carieră,
Orientare Profesională și Alumni (CCOPA) din cadrul Direcției Suport și Dezvoltare pentru Studenți
(Direcția SDS-UBB). Centrul COPA oferă suport facultăților prin sesiuni de consiliere în organizarea
activităților, resurse în organizarea evenimentelor, sesiuni de debriefing. La nivelul fiecărei facultăți a fost
desemnat un responsabil alumni.
Planul de acțiune la nivelul Facultății de Inginerie este definit în acord cu planul strategic și planul
operațional al UBB. Planul de acțiune este de asemenea în acord cu Proiectul de dezvoltare a Facultății de
Inginerie, OS4 - Dinamizarea relației cu absolvenții facultății în vederea demarării unor posibile
colaborări profesionale cât pentru orientarea profesională a actualilor studenți etc. din Misiunea 3 –
Relația cu societatea. Planul strategic Alumni UBB 2020-2024 este organizat pe trei direcții strategice și
conține următoarele obiective:
Plan strategic ALUMNI UBB 2020-2024
Plan de acțiune la nivelul Facultății de Inginerie
Strategia 1 – Conturarea comunităților Alumni la nivelul fiecărei facultăți
Prin decizia nr. 34 din 12.01.2021 a fost numit
1.1 Stabilirea unui responsabil alumni
responsabilul Alumni pentru Facultatea de Inginerie:
pentru facultate
ș.l.dr.ing. Vasile Cojocaru.
1.2 Întâlniri periodice cu responsabilii
alumni la nivel de facultate

Obiectiv gestionat la nivel UBB de CCOPA.

1.3 Crearea unei secțiuni distincte alumni pe La nivelul Facultății de Inginerie se propune crearea
secțiunii Alumni, în secțiunea Studenți de pe pagina
site-ul fiecărei facultăți și actualizarea
https://eng.ubbcluj.ro/. Această secțiune principală va
permanentă cu informații relevante
conține următoarele subsecțiuni:
-

Viziune, Misiune, Obiective

-

Informații

-

Activități

-

Înscrie-te în comunitatea ALUMNI FI-UBB
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1.4 Elaborarea unui plan de acțiune la
nivelul fiecărei facultăți în acord cu
planul strategic și planul operațional al
UBB

Secțiunea de înscriere va conține un formular online de
înregistrare cu structura prezentată în Anexa 1.
Actualizarea paginii se va realiza permanent cu
informații transmise de responsabilul Alumni și avizate
de conducerea Facultății de Inginerie.
Termen de realizare: 15.04.2021
Planul de acțiune a fost realizat în acord cu planul
strategic al UBB.

La nivelul Facultății de Inginerie baza de date va conține
absolvenții facultății, de la înființare și până în prezent.
Baza de date va fi întocmită și gestionată de secretariatul
facultății. Structura bazei de date va respecta
regulamentele specifice GDPR.
Termen de realizare: 04.04.2021
Strategia 2 – Atragerea absolvenților în comunitatea Alumni
2.1 Prezentarea conceptului de alumni UBB Responsabilul Alumni FI-UBB și tutorii de la anii IV
licență și II masterat va prezenta conceptul Alumni UBB
studenților în prag de absolvire
studenților din anii terminali. Viitori absolvenți vor fi
invitați să intre în comunitatea Alumni prin completarea
formularului online de înscriere de pe pagina web a
Facultății de Inginerie.
Activitatea se va desfășura în fiecare an, în semestrul II.
Termen de finalizare pentru anul universitar 2020-2021:
30.06.2021.
2.2 Promovarea comunității alumni UBB și Acest obiectiv va fi realizat prin:
1.5 Întocmirea bazelor de date cu
absolvenții universității, la nivel de
facultate

a facilităților pe care aceasta le oferă în
afara UBB

-

promovarea comunității Alumni UBB în presa
locală;

-

identificarea grupurilor de absolvenți active pe
rețelele de socializare și invitarea absolvenților la
activitățile comunității;

invitarea absolvenților Facultății de Inginerie să
se înscriere în comunitatea Alumni UBB prin
completarea formularului de înregistrare.
Strategia 3 – Dezvoltarea și menținerea relației dintre absolvenți și studenți
3.1 Crearea unor comunități profesionale ale Identificarea absolvenților dispuși să se implice în
activități periodice care să cristalizeze comunități
absolvenților UBB
profesionale în domeniile în care Facultatea de Inginerie
organizează programe de studii.
3.2 Organizarea de seminarii / evenimente / Se urmărește organizarea următoarelor tipuri de
activități:
întâlniri dedicate studenților UBB cu
-

sprijinul alumnilor UBB
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invitarea unor absolvenți reprezentativi pentru a

susține prezentări integrate în activitățile de
curs/seminar/laborator (minim 1 absolvent în
semestrul II din anul universitar 2020-2021.
Termen de realizare: 04.06.2021);
-

organizarea unor întâlniri periodice între studenți
și absolvenți în care să fie abordate aspecte legate
de inserția pe piața muncii, prezentarea la un
interviu, definirea traseului profesional, etc. (în
anul universitar 2020-2021 această activitate va
fi organizată în perioada Galei Alumni Days, 2022 mai 2021);

invitarea unor absolvenți reprezentativi pentru a
susține prelegerile de la cursurile festive
organizate de Facultatea de Inginerie;
Evenimentul este organizat la nivel de universitate. În
cadrul Facultății de Inginerie se va urmări suprapunerea
unor evenimente de la obiectivul 3.2 cu Gala Alumni
Days.
Obiectivul este gestionat de CCOPA. Responsabilul
Alumni FI-UBB va gestiona legătura cu colectivul
editorial.
-

3.3 Organizarea Galei Alumni Days

3.4 Publicarea de buletine informative
alumni

Termenele de realizare ale activităților din planul de acțiune la nivel de facultate sunt corelate cu
calendarul activităților din planul strategic Alumni UBB 2020-2024.

Reșița
09.03.2021
Întocmit,
Responsabil Alumni FI-UBB
Ș.l.dr.ing. Vasile Cojocaru
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