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Din experienţa implementării



STUDIILE DE 
FEZABILITATE 
CURRICULARĂ 

BAZĂ DE DATE EXPERȚI 
APLICARE ASISTATĂ 

PENTRUÎNTREBĂRILE 
DESCHISE 

CHESTIONARE ON 
LINE + CONVERTIREA 

ÎNTREBĂRILOR 
DESCHISE ÎN 5-10 

ÎNTREBĂRI ÎNCHISE 
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INSTRUMENTELE 	

DE TESTARE UTILIZATE 	


PT PILOTARE	


CHESTIONARE ON LINE + 
CONVERTIREA ÎNTREBĂRILOR 

DESCHISE ÎN 5-10 ÎNTREBĂRI 
ÎNCHISE	


APLICARE ASISTATĂ 
PENTRUÎNTREBĂRILE 

DESCHISE	


ALOCARE SUPLIMENTARĂ DE 
TIMP PENTRU COMPLETARE	


COMUNICARE ÎMBUNATĂȚITĂ 	

CU GT STUDENȚI REFERITOR LA 

IMPORTANȚA PILOTĂRII	


A	  NU	  SE	  FACE	  COMPROMISURI	  CU	  
PRINCIPIILE	  DE	  VALOARE	  ADĂUGATĂ	  
ASUMATE	  DE	  PROIECT	  INDIFERENT	  	  
DE	  DIFICULTĂȚILE	  ÎNTÂMPINATE	  



CLARIFICAREA CONCEPTELOR 
 

(ex: industrii culturale/valorizarea patrimoniului) 

RELEVANȚA FIECĂREI 
INFORMAȚII/PRELEGERI 

PENTRU VIITOAREA MESERIE/
JOBUL POTENȚIAL 

INTERACTIVITATE 
STUDII DE CAZ 
VIZUALIZARE 

CONTACTAREA 
SUPLIMENTARĂ PE REȚEAUA 

DE SOCIALIZARE FB 
 

(PE LÂNGĂ LISTA DE E-MAIL) 

COMUNICAREA 
CU GT 

STUDENȚI 

TRASEELE	  DE	  CARIERĂ	  POTENȚIALE	  CLARIFICATE	  
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Obiec;v	  Specific	  1	  	  
Servicii	  imbunata.e	  pentru	  studen.	  prin	  crearea	  unui	  program	  masteral	  in	  Valorizarea	  Patrimoniului.	  	  
STUDII	  
1.	  Studiu	  vizand	  iden.ficarea	  programelor	  masterale	  din	  arii	  tema.ce	  similare	  sau	  apropiate	  de	  la	  universita.le	  de	  referinta	  din	  UE	  (corelarea	  cu	  

competentele	  iden.ficate	  ca	  necesare	  de	  angajatori);	  	  
2.	  Studiu	  asupra	  nevoilor	  existente	  pe	  piata	  muncii	  la	  nivel	  regional	  si	  na.onal	  in	  domeniul	  Valorizararii	  Patrimoniului,	  in	  termeni	  de	  competente	  

necesare	  si	  competente	  disponibile	  pe	  piata;	  	  
3.	  Studiu	  vizand	  stabilirea	  rela.ei	  abilita.lor	  oferite	  de	  curricula	  cu	  standardele	  ocupa.onale	  relevante	  din	  Romania	  si	  UE;-‐	  
4.Studiu	  vizand	  iden.ficarea	  actorilor	  ac.vi	  in	  domeniul	  Valorizarii	  Patrimoniului	  din	  Romania	  si	  implementarea	  unui	  focus-‐group;	  
5.Studiu	  care	   implica	  analiza	   inserţiei	  pe	  piaţa	  muncii	  a	  .nerilor	  absolven.	  ai	  domeniilor	  de	  studii	   relevante	  pentru	  Valorizarea	  Patrimoniului	  

(arhitectura,	  rela.i	  interna.onale,	  studii	  europene,	  istorie,	  istoria	  artei,	  turism,	  jurnalism-‐comunicare);-‐	  
6.Ghid	   orienta.v	   “Valorizarea	   Patrimoniului	   si	   piata	  muncii	   din	   UE"	   si	   cu	   propuneri	   de	   de	   calibrare	   structurala	   ale	   con.nutului	   disciplinelor	  

propuse	  (bibliografie,	  con.nut,	  material	  didac.c	  
-‐b)	  Creare	  pe	  baza	  studiilor	  a	  modulelor	  programului	  masteral	  ce	  vor	  fi	  pilotate,	  rezultat	  al	  centralizarii	  datelor,	  proiectarii	  și	  elaborarii	  unui	  

ghid	  de	  lucru	  ce	  reprezintă	  instrumentul	  metodologic	  al	  experților	  care	  propun	  curriculula	  noului	  program	  "Ghidului	  orienta.v	  Valorizarea	  
Patrimoniului"	  cu	  noile	  materii	  de	  studii	  propuse	  si	  modul	  in	  care	  se	  jus.fica	  in	  raport	  cu	  necesita.le	  iden.ficate	  ale	  angajatorilor.	  	  

–c)	  Testatarea	   curriculei	  propuse	  prin	   livrarea	  a	  10	  module	  pilot	  ;mp	  de	  2	   luni	   (100	  de	  ore)	   in	   care	  210	   studen.	  aplica	  5	   instrumente	  de	  
testare	  si	  validare	  create	  prin	  proiect	  in	  masura	  sa	  evalueze	  (con;nutul,	  structura,	  tehnicile	  de	  predare,	  material	  didac;c,	  relevanta	  si	  
adaptarea	  bibliografiei	  la	  necesita;le	  de	  invatare	  materializabile	  in	  abilita;	  cerute	  pe	  piata	  de	  angajatori);	  

	  -‐d)	  Analiza	  rezultatelor,	  creare	  curricula	  finala,	  si	  depunere	  dosar	  de	  acreditare	  la	  ARACIS-‐d)	  Cadre	  didac.ce,	  studenți	  si	  parteneri	  sociali	  corect	  
informa..	  Se	  vor	  .pari	  500	  de	  exemplare	  ale	  „Ghidului	  curricular	  “CLIO”.	  	  

–	  e)-‐Informarea	  studen.lor	  prin	  Par.cipare	  la	  Targ	  de	  masterate	  si	  organizare	  eveniment	  “Zilele	  carierei	  in	  Valorizarea	  Patrimoniului”	  (	  3	  zile).	  	  
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Obiec;v	  Specific	  2	  	  
Crearea	  si	  dezvoltarea	  retelei	  “CLIO”	  cu	  sprijinul	  actorilor	  relevan.	  (universita.,	  mediul	  de	  afaceri,	  autorita.	  publice)	  prin:	  	  
-‐a)	  Crearea	  de	  noi	  oportunita.	  de	  colaborare	  cu	  mediul	  privat	  pentru	  universitate	  si	  a	  unei	  structuri	  de	  comunicare	  constanta	  cu	  scopul	  
conver.rii	  con.nutului	  prega.ri	  academice	  in	  abilita.	  tehnice	  si	  a.tudinale	  solicitate	  de	  angajatori.Va	  fi	  creata	  reteaua	  CLIO”,	  cu	  par.ciparea	  
cadrelor	  implicate	  in	  dezvoltarea	  curriculara	  si	  ai	  reprezentan.lor	  mediului	  privat	  cu	  exper.za	  si	  atribu.i	  relevante	  valorizarii	  patrimoniului	  cu	  
precadere	  in	  industrii	  culturale.	  
	  
Obiec;v	  Specific	  3	  	  
Promovarea	  inovarii	  si	  imbunata.rea	  capacita.i	  universita.i	  solicitante	  de	  a	  sus.ne	  dezvoltarea	  economică	  şi	  socială.	  Obiec.v	  indeplinit	  prin:	  	  
Program	  de	  formarepentru	  20	  de	  cadre	  universitare	  personal	  implicat	  în	  dezvoltarea	  si	  managementul	  calificarilor	  la	  nivel	  de	  universitate	  
facultate	  si	  10	  parteneri	  sociali	  Curs	  MANAGER	  INOVARE/	  ABILITATI	  MANAGERIALE-‐	  COR	  242106	  program	  de	  specializare,	  cu	  o	  durata	  de	  40	  ore	  
autorizat	  ANC.	  	  
	  
Obiec;v	  Specific	  4	  	  
Ex.nderea	  oportunita.lor	  de	  invatare	  si	  asigurarea	  unor	  servicii	  de	  documentare	  imbunata.te	  pentru	  studen..	  Obiec.v	  va	  fi	  indeplinit	  prin:	  
a)	  Crearea	  Bibliotecii	  virtuale	  CLIO,	  con.nand	  in	  total	  30.000	  pagini,	  in	  domeniul	  “Valorizarea	  Patrimoniului”;	  	  
b)	  Crearea	  Baza	  de	  date	  CLIO	  –	  dedicata	  bunelor	  prac.ci	  in	  domeniul	  reprezentarii	  culturale	  respec.v	  modele	  de	  guvernanta	  in	  domeniul	  
managementului	  si	  valorizarii	  patrimoniului	  cultural	  istoric	  material	  si	  imaterial	  	  (ajustabile	  lunar);	  	  
c)	  Creare	  Centru	  de	  documentare	  CLIO	  –	  cu	  un	  numar	  de	  minimum	  250	  de	  volume	  de	  resort	  in	  Valorizarea	  Patrimoniului	  si	  domeniile	  auxiliare	  
(unica	  la	  nivel	  na.onal	  in	  domeniu).	  	  
	  



TRASEE	  DE	  CARIERĂ	  	  POTENȚIALE	  

-‐  Ministerul	  Culturii	  (protejarea	  si	  valorizarea	  patrimoniului)	  –	  manageri	  culturali	  	  

-‐  Serviciile	  culturale	  ICR	  InsEtutul	  Cultural	  Romăn	  

-‐  Firme	  private	  specializate	  în	  Industrii	  culturale,	  Promovare	  prin	  intermediul	  valorilor	  patrimoniale,	  MarkeEng	  de	  imagine,	  Branding	  

de	  produse	  care	  exploateaza	  patrimoniul	  cultural	  istoric	  material	  si	  imaterial	  (vesEmentaEe,	  gastronomie	  etc)	  ,Turism	  cultural.	  

-‐  InsEtuții	  publice	  (Ministere,	  Primarii,	  Prefecturi,	  ICR,	  Agenții	  guvernamentale)	  –	  departamentele	  de	  comunicare,	  planificare	  urmabă,	  

markeEng	  al	  imaginii,	  promovare,	  valorizare	  a	  patrimoniului,	  integrare	  urbană	  a	  siteurilor	  arheologice.	  

-‐  Reprezentanțe	  ale	  regiunilor	  la	  Bruxelles(campanii	  de	  promovare	  și	  imagine,	  restaurare,	  valorizare	  a	  	  patrimoniului)	  

-‐  ONG-‐uri,	  firme	  de	  consultanță	  implicate	  în	  protejarea,	  valorizarea,	  reprezentarea	  patrimoniului	  cultural	  istoric	  

-‐  Comisia	  Europeană	  DG	  	  CULTURE	  

-‐  Comisia	  Europeană	  DG	  DEVELOPEMENT	  

-‐  ConsultanE	  free-‐lancer	  –	  valorizare	  /reabilitarea	  patrimoniului	  prin	  industrii	  culturale,	  surse	  de	  finantare,	  modele	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  bune	  pracEci	  etc	  

-‐  Manageri	  culturali	  (mediul	  public,	  privat,	  asociaEv,	  free-‐lancing)	  



Abilități manager cultural  de transferat  
în structura curriculei 

	  
•  Cunoașterea legăturii dintre valorizarea parimoniului și dezvoltarea economică a unei locații. 

•  Cunoașterea modalitășilor de aplicare a dictonului cultural patrimoniul creator de resurse nu doar 
consumator de resurse 
 
•  Cunoasterea ultimelor tematici de Valorificarea patrimoniului cultural național 
 
•  Abilitati de marketing privind valorificarea patrimoniului cultural naţional şi dezvoltarea culturală 
a societăţii 
 
•  Abilitati/Strategii de marketing pentru muzee 
 
•  Abilitati Strategii de marketing pentru arhivele culturale 
 



•  Abilitati Strategii de marketing pentru primarii, consilii locale, reprezentante ale regiunilor 
 
•  Abilitati creare noi rute culturale, noi produse de turism cultural 
 
•  Abilitati formare echipa interdisciplinară 

•  Abilitati indetificare surse de finantare si documentare exemple de bune practici 
 
•  Abilități de networking institutional de resort 
 
•  Abilitati de marketing on line/marketing digital digital pentru instituții culturale  
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