REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIROULUI PENTRU
RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMIC ȘI ANALIZA PIEȚEI MUNCII
Preambul
Preocuparea la nivel de Universitate prin Centrul de Informare, Consiliere și
Orientare în Carieră al UAB (CICOC - UAB) de gestionarea cât mai eficientă a relației
cu mediul de afaceri, identificarea de oportunități de stagii de internship, practică sau
angajare și monitorizarea pieței muncii, a condus la necesitatea înființării unui Birou
afiliat Centrului de informare, consiliere și orientare în carieră.
În acest sens, se înființează o nouă structură, ca birou distinct în cadrul
CICOC-UAB, respectiv Biroul pentru relația cu mediul economic și analiza pieței
muncii (BRME).
I. Dispoziții generale
Art.1. BRME este o entitate academică care funcționează în cadrul Centrului
de informare, consiliere și orientare în carieră al Universității "1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia.
Art.2. BRME are ca obiectiv fundamental dezvoltarea și gestionarea relației de
colaborare și consultare cu mediul economic și socio-cultural la nivelul UAB.
II. Obiective și atribuții
Art.3. Principalele obiective ale BRME sunt:
 participarea la elaborarea si implementarea strategiei si politicilor de
legătură a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu mediul
economic si socio-cultural;
 crearea unui cadru instituţional favorabil promovării realizărilor si ofertei
universităţii în mediul economic și socio-cultural;
 dezvoltarea instrumentelor de promovare si valorificare în procesul
educațional și în activitatea de cercetare a cerinţelor mediului economic și
social.
Art.4. Atribuțiile BRME sunt următoarele:
 Încheierea acordurilor de parteneriat cu instituţii și organizații din mediul
economic și socio-cultural;
 Încheierea unor parteneriate pentru asigurarea locurilor de practică pentru
studenţii de la ciclul de studii universitare de licenţă si masterat;
 Întărirea colaborării cu organizaţii din mediul economic pentru atragerea
unui număr sporit de burse private;
 Obţinerea de sponsorizări de la parteneri si mediul de afaceri cu care
universitatea are relaţii pentru premierea studenţilor cu rezultate foarte
bune la învățătură;
 Participarea la manifestările profesionale organizate de parteneri si alte
entităţi implicate în viaţa economică și socio-culturală, la care universitatea
este invitată;






Organizarea, coordonarea si monitorizarea prezenţei partenerilor din
mediul economic în cadrul activităţii didactice pentru realizarea studiilor de
caz instituţionale;
Organizarea de întâlniri consultative cu reprezentanții angajatorilor;
Conceperea, distribuirea, monitorizarea completării si interpretării
chestionarelor pentru evaluarea gradului de adaptare a universităţii la piaţa
muncii;
Oferirea de informații generale beneficiarilor referitor la oportunitățile de
angajare, colectate din diferite surse și livrate în diferite forme (electronică,
scrisă și orală).

Art. 5. BRME colaboreazǎ cu toate structurile din universitate care pot sprijini
activităţile planificate în vederea îndeplinirii misiunii propuse.
III. Structura organizatorică
Art.6. Activitățile BRME se desfășoară în spațiile destinate Centrului de
informare, consiliere și orientare în carieră CICOC-UAB /spații independente din
cadrul Universității.
Art.7. La convocarea Coordonatorului, membrii BRME se întrunesc ori de câte
ori este nevoie.
Art.8. BRME are următoarea structură organizatorică:
– Coordonatorul Biroului;
– 2 consilieri – cadre didactice universitare,
– 2 reprezentanți ai angajatorilor,
– 2 studenți,
– 2 absolvenți (implicați în programele de Alumni),
– personal auxiliar administrativ/IT.
Art.9. Coordonatorul BRME va fi invitat în Senatul Universității/Consiliul de
Administrație al Universității atunci când se dezbat probleme aflate în coordonarea
Biroului.
IV. Atribuțiile personalului
Art.10. Personalul care va activa în BRME va avea următoarele atribuții:
 asigurarea unei legături permanente cu absolvenții;
 asigurarea unei legături permanente cu piața muncii;
 asigurarea feedbackului pentru îmbunătățirea ofertelor educaționale din
universitate; oferirea de informații generale beneficiarilor, referitoare la
oportunități de angajare, colectate din diferite surse și livrate în diferite
forme (electronică, scrisă și orală); - participarea la organizarea de târguri
de job-uri;
 participarea la organizarea de workshop-uri cu tematică legată de piața
muncii; mediatizarea și popularizarea informațiilor legate de ofertele de
angajare,

V. Activități organizate de BRME
Art.11. Potrivit atribuțiilor care îi revin, BRME desfășoară următoarele
activități:
 sprijină studenții, absolvenții din fiecare promoție și din promoțiile
anterioare, care se adresează Departamentului, în plasarea pe piața
muncii, în funcție de oferta de locuri de muncă actualizată;
 informează conducerea instituției de învățământ superior despre
problemele pe care le au absolvenții în angajare și în corelarea domeniului
de licență cu domeniul locului de muncă;
 realizează sondaje de opinie periodice realizate cu alumni și cu principalii
angajatori;
 workshop-uri cu tematică legată de piața muncii;
 organizează workshop-uri la care participă reprezentanți ai mediului
economic;
 facilitează întâlniri de lucru sau de informare între angajatori și
studenți/absolvenți;
 organizează mese consultative între angajatori, universitari și
studenți/absolvenți ori de câte ori este necesar (cel puțin una pe an);
 stimulează şi oferă mediului privat accesul la facilitarea de cursuri
opționale studenţilor;
 oferă informaţii privind ofertele de locuri de muncă prin colaborarea cu
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi alte agenţii
sau organizaţii specializate în acest domeniu.
VI. Baza materială
Art.12. Baza materială necesară desfășurării activităților BRME se asigură de
către Universitate.
VII. Dispoziții finale
Art.13. Biroul pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii
(BRME) va duce la îndeplinire prevederile acestui regulament.
Art.14. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către
Senatul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

