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REALIZAREA ACTIVITATILOR 
 
 
 
 
Prima etapa a proiectului si-a propus ca obiectiv identificarea si analiza cercetarilor sociologice 
si de economie care se refera la raporturile tinerilor absolventi cu piata muncii.  Au fost 
explorate modurile in care cercetarea sociologica s-a raportat la probleme de somaj, asimetria 
competentelor, subocupare, schimbarile intervenite in natura muncii la nivel global si national. 
Ea a permis o analiza de fond a politicilor sociale privind munca si a condus la identificarea 
domeniilor de explorat prin interviuri/ focus-grupuri. Toate activitatile au fost subordonate 
acestui obiectiv. Sectiuneaa urmatoare va prezenta stadiul de realizare a celor sase activitati ale 
etapei de revizuire a literaturii de specialitate. 
 
 
A. 1.1 - Revizuirea cercetarilor sociologice  
 
Echipa a realizat o selectie a publicatiilor relevante pentru tema. Următoarele platforme, 
cataloage electronice, baze de date și motoare de căutare au fost investigate pentru 
identificarea literaturii de specialitate în domeniul studiilor de tineret, muncii și a 
invatamantului superior: OVID, SCOPUS, EPPI Centre, ERIC, ProQuest, Anelis și Google. În plus, 
următoarele surse de documentare și pagini web ale unor organizații au fost utilizate pentru a 
identifica documente educaționale, rapoarte, evaluări, informații despre proiecte și statistici: 
Cedefop, ETF, UNESCO-UNEVOC International Centre Publications; UNESCO Education for All 
2000 Assessment, Thematic Studies; World Bank e-Library; ILO Central Evaluation Unit. 
 
Principalele arii de investigație care au ghidat citirea și scrierea notițelor sub forma fișelor de 
lectură au urmărit: a) schimbările intervenite în natura și semnificația muncii; b) transformarile 
intervenite in rolul universiatatii; c) politici majore în aria angajabilitatii (Romania si Comisia 
Europeana).  Cele mai importante au fost incluse in Background Report. 
 
 
 
A 1.2.  Elaborarea unui Background Report  
 
Submis EVoC. 
Raportul are ca scop informarea cercetării calitative prin studii actualizate ale temei de interes: 
(i) transformările economice în natura muncii în România; (ii) o analiză critică a angajabilitatii și 
a conceptelor conexe. 
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A.1.3. O prezentare publica a proiectului 
 
Echipa a realiat o prezentare publica a proiectului in cadrul seminarului de cercetare al 
Departamentului de Sociologie UBB (26.10.2018).  Prezentarea a fost primita cu interes si a 
permis obtinerea unui feedback informat de la cercetatori ai Departamentului de Sociologie si 
cercetatori internationali afiliati Departamentului de Sociologie UBB.   
  
 
A. 1.4 - Redactarea unui manuscris submis la un jurnal ISI 
 
Maria-Carmen Pantea a submis pentru review manuscrisul: ‘Higher education as seen through 
the lens of young people working in innovative technologies in Romania’. 
 
 
A.1.5. Desfasurarea unei intalniri dedicate exclusiv managementului de proiect 
 
In 20.06; 20.09 si 9.10 am desfasurat intalniri dedicate managementului de proiect.  
Agenda întâlnirilor a inclus discutarea următoarelor aspecte:   

 planul de activități pentru intregul proiect si pentru etapa I (primele 8 luni) ; 
 distribuirea muncii de revizuire a literaturii de specialitate;  
 acordul asupra unui model structurat de a lua notițe pentru facilitarea trecerii în revistă 

a literaturii de specialitate și a viitoarelor analize;  
 viitoare direcții de dezvoltare (de exemplu, rolul viitorilor membri ai echipei, stabilirea 

contactelor instituționale strategice pentru pregătirea muncii de teren, evenimente 
academice și profesionale viitoare);  

 aspecte administrative și financiare; 
 altele. 

 
A. 1.6. Realizarea si actualizarea unui website 
 
Website-ul in limba engleza al proiectului a fost realizat si gazduit pe pagina de web a Facultatii 
de Sociologie si Asistenta Sociala cu sprijinul dnei. Bruck Edit.  
 
  

REZULTATE  
 
 
 
R1. Un Background Report realizat.  
R2. O prezentare publica a proiectului – realizat (26.10.2018)  
R3. O participare la o intalnire Europeana de nivel inalt cu privire la tineret.  
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Maria-Carmen Pantea a participat la Editorial board meeting a European Training Foundation 
(Torino, 20 Noiembrie 2018) si la Conferinta ‘Skills for the future: Managing transition’ 
organizata de European Training Foundation, Torino 21-22 Noiembrie 2018. 

Maria-Carmen Pantea a participat la “Towards Collaborative Practice” Forum: A cross-sector 
event exploring the potential of youth work and Erasmus+ to foster social entrepreneurship 
among young people. Budapesta (27 Noiembrie- 1 decembrie 2018). 
 
R4. Un manuscris ISI submis – realizat (vezi raportarea online) 

R5. O intalnire de management de proiect – realizat: 20.06; 20.09 si 9.10 

R6. Un website realizat si actualizat. 

 
 

*** 
 
Alte activitati: 
 
Silian. A. (work in progress) ‘VET Teachers on the Introduction of Dual VET in Romania. An 
analysis from the Perspective of Justification Theory’: lucrare acceptata pentru prezentare la 
the 3rd International VET Conference - Crossing Boundaries in Vocational Education and 
Training: Pedagogical concerns and market demands, 2-3 May 2019, València, Spania. 

Alina Silian, Gonzague Isirabahenda si Maria-Carmen Pantea au participat la a 25-a ediție a 
Targului de Cariere Cluj Napoca (2-3 octombrie 2018). Au desfasurat discutii informale cu 
reprezentanti a peste 10 firme si au stabilit contacte pentru desfasurarea interviurilor. 

Gonzague Isirabahenda (2018) ‘Students' Views on Women’s Leadership in Social Services: A 
Qualitative Analysis in Romania and the Czech Republic’ in Revista de Asistenta Sociala. 4/2018. 
Pp. 65-81. 

 
Maria-Carmen Pantea a realizat prezentarea ‘Imagined (working) lives of young people in 
Romania’s vocational education and training’ la conferinta tematica ‘Self and Identity in 
Emerging Adulthood’ Babeș-Bolyai University’ a Society for the Study of Emerging Adulthood 
(17-19 Mai 2018). 
 
 
 
 

Cluj Napoca, 3 Decembrie 2018. 


