03 Septembrie 2020

Finalizarea programului de consiliere şi orientare profesională
destinată doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat
din Seria I a grupului țintă
în cadrul proiectului
„SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și
cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru
creșterea relevanței cercetării și inovării
în contextul economiei regionale”
Universitatea din Oradea anunţă finalizarea programului de consiliere şi orientare
profesională în scopul creşterii angajabilităţii în domeniul studiilor realizate destinat
doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat din seria I a grupului ţintă în cadrul proiectului:
„SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai
Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul
economiei regionale”.
Programul de consiliere şi orientare profesională în scopul creşterii angajabilităţii în
domeniul studiilor realizate și-a propus ca prin intermediul a 8 ore de consiliere în carieră
de grup să îmbunătăţească sentimentul de autoeficienţă al doctoranzilor și cercetătorilor
postdoctorat şi, în acelaşi timp, să reducă nivelul dificultăţilor şi al barierelor subiective ce
stau în calea realizării unei cariere de succes. Pentru cei 58 de participanți, au fost organizate
4 grupe de consiliere pe domenii de doctorat: 1 grupă pe Științe biomedicale, 1 grupă pe
Științe inginerești, 1 grupă pe Științe Economice și Sociologie, 1 grupă pe Geografie și Istorie.
Consilierea a fost realizată de 2 experți consilieri orientare privind cariera ai Universității din
Oradea, on-line, pe platforma e-learning a Universității din Oradea: https://e.uoradea.ro și prin
intermediul facilităților de tip videoconferință oferite de Zoom și s-a întins pe durata a 2 luni –
iunie și iulie, semestrul II, an universitar 2019-2020.
În cadrul programului, fiecare participant a realizat un plan de carieră personal, ţinând cont
de trăsături de personalitate, scopuri de carieră, traseul profesional, oportunităţile de pe piaţa
muncii, scopul fiind acela de a lua decizii conştiente pentru stadiul actual al pregătirii lor profesionale, transpunerea plus-valorii dobândite în urma studiilor doctorale/postdoctorale în

obiective de carieră şi în oportunităţi în acelaşi timp. Sentimentul de eficienţă în carieră a fost
abordat concomitent cu barierele şi dificultăţile ce pot fi asociate, pentru a maximiza rolul
acestuia în luarea unei decizii potrivite de carieră.
Programul s-a încheiat cu o întâlnire on-line cu specialişti care au finalizat studii de doctorat, respectiv postdoctorat, pentru a discuta despre oportunităţi, planuri şi resurse necesare a fi
accesate pentru valorificarea studiilor doctorale în cariera viitoare. Întâlnirea a avut loc online în data de 30 iulie 2020. La întâlnire au participat toți membrii grupului țintă și câte un
specialist din fiecare domeniu al studiilor doctorale, fiind moderată de către cei doi consilieri
experți. Cei șase specialiști au vorbit doctoranzilor și postdoctoranzilor despre motivația lor
de a urma studii doctorale, despre așteptări, despre formare de competențe de cercetare și de
scriere academică. Au reușit, totodată, să ilustreze situații din cariera lor care constituie indicii
ale plus-valorii profesionale dobândite în urma studiilor doctorale. Diversitatea ”poveștilor de
carieră” și calitatea prezentărilor i-au făcut pe participanți să se simtă, preț de două ore, ca
într-un maraton, într-o emisiune despre aspirații, muncă și succes.
În urma evaluării programului, considerăm că obiectivul propus, respectiv scăderea riscului de
abandon al stagiilor doctorale și postdoctorale și facilitarea tranziției de la școală la piața
muncii, a fost realizat cu succes pentru toți cei 58 de membrii ai seriei I a grupului țintă.

Valoare totală a proiectului: 6.436.627,61 lei, din care:
- Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei
Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni)
Codul proiectului: 123008
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.
Contact: Manager de proiect
- Prof. univ. dr. habil. HATOS Adrian,
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634,
http://smartdoct.uoradea.ro/

