
 

 

 

EDUforLIFE este un program extracurricular, complementar și non-formal, 

adresat tuturor facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara, care este 

menit să acopere nevoia de dezvoltare a abilităților practice la studenți. Programul se va 

desfășura pe durata a 3 ani în paralel cu cursurile și seminariile, presupunând 

interacțiune între studenți și experți din mediul de afaceri. Structura programului este 

una procesuală care urmărește: 

- realizarea unor training-uri pe subiecte de maxim interes în mediul de 

business prin care studenții pot observa și abordarea corporate a unor aspecte 

fundamentale în lumea afacerilor; 

- organizarea unor stagii de shadowing/internship în companii pentru ca 

studenții să poată vedea în mod concret cum funcționează diverse departamente și cum 

se implementează activitățile în cadrul acestora; 

- implicarea studenților în diverse proiecte prin care aceștia pot pune în 

aplicare abilitățile și cunoștiințele dobândite în cadrul cursurilor, seminariilor, 

trainingurilor, workshopurilor și stagiilor de internship. 

 

Rezultat urmărit: echiparea absolvenților de facultate cu competențele necesare 

angajabilității sau antreprenoriatului, precum și creșterea nivelului de interactivitate 

dintre studenți și experții practicieni din mediul de business în vederea creșterii inserției 

acestora pe piața muncii și a numărului de inițiative antreprenoriale. 

 

 

  



 

 

PROGRAME DERULATE ÎN ANUL I: 
 

 

 I.Z.O.F - Intense Zone of Optimal Functioning 

În cadrul acestui workshop, participanții vor avea posibilitatea să înțeleagă principiile și 

pașii spre  performanță, cum să își stabilească și dezvolte viziunea, cum își pot propune 

obiective realiste și care sunt principiile D.R.E.A.M.S 

 

 DOFE: - Duke of Edinburgh International Award 

Acest program reprezintă o provocare la cunoaștere personală și dezvoltare a abilităților 

de bun cetățean în comunitate. Scopul este dezvoltarea echilibrată și complexa a 

participantului, acestea stabilindu-și pe parcursul programului obiectivele pentru cele 

patru secțiuni: abilități personale, activități fizice, voluntariat și aventură. 

 

 Speak Easy Club I 

Participanții organizați în grupe de maxim 15 studenți, în funcție de limba aleasă 

(engleză, română, franceză, germană) se întâlnesc odată pe săptămână și vor avea 

discuții libere într-o limbă străină pe tema unor subiecte interesante propuse de către 

expert. Astfel studenții își vor îmbunătăți fluența, vocabularul, claritatea gândirii și 

vorbirii, având posibilitatea să se implice în dezbateri, discuții de grup și în realizarea de 

prezentări.  

  



 

PROGRAME DERULATE ÎN ANUL II: 

 
 INNOVATE 

Workshop pe tema creativității și inovației. În timp ce creativitatea implică creearea de 

idei sau concepte noi, inovația presupune aplicarea acestora în mod practic. În cadrul 

workshopului, participanții vor înțelege în detaliu ce reprezintă creativitatea, care este 

diferența între creativitate și inovatie și cum se aplică aceste concepte în mediul de lucru 

al companiilor. 

 NETWORK TO NETWORTH 

Newtorkingul implică crearea de relații cu persoane cheie din jur, precum și schimbul de 

idei, resurse și informații. 

 

 IDEAS TO INCOMES 

Anteprenoriatul reprezintă demersul de creare și realizare a unei afaceri de la zero, 

începând de la conceptualizarea acesteia și până la conducerea companiei cu planuri de 

lungă durată. Workshopul implică o paletă amplă de abilități, de la cele de planificare, 

marketing, interpersonale, până la abilități de leadership. 

 

 ACROSS BORDERS I 

În era actuală a globalizării nu se mai poate vorbi de culturi bine definite și cu granițe 

inflexibile, ci despre schimburi de experiență între diverse culturi. În cadrul 

workshopului participanții vor înțelege impactul culturii asupra comunității și 

indivizilor, asupra valorilor, comportamentului și atitudinilor, precum și efectele care 

apar atunci când avem de a face cu mixul a două culturi. 

 

 SALES & CUSTOMER SERVICE 

Acest program dezvoltă aptitudinile studenților în domeniul vânzărilor de produse, 

servicii sau chiar idei, abordând în același timp și problematica relațiilor cu clienții. 

  



 

 WORKSHOPURI SPECIFICE FIECĂREI SPECIALIZĂRI 

În cadrul fiecărei specializări din cadrul universității cadrele didactice și partenerii lor 

din mediul de afaceri vor stabili minim 2 topicuri de specialitate de maxim interes în 

cadrul companiilor pe care experți practicieni vor organiza workshopuri, în cadrul 

cărora vor prezenta abordarea corporate asupra subiectelor și vor oferi participanților 

stagii de shadowing sau practica în companii. 

 

 SPEAK EASY CLUB II 

Participanții organizați în grupe de maxim 15 studenți, în funcție de limba aleasă 

(engleză, română, franceză, germană) se întâlnesc odată pe săptămână și vor avea 

discuții libere într-o limbă străină pe tema unor subiecte interesante propuse de către 

expert. Astfel studenții își vor îmbunătăți fluența, vocabularul, claritatea gândirii și 

vorbirii, având posibilitatea să se implice în dezbateri, discuții de grup și în realizarea de 

prezentări.  

 

 PRACTICĂ 

Fiecare student va efectua un stagiu de practică neplătită în cadrul unei companii pe 

durata a minim 3 săptămâni, timp în care va putea observa cum se aplică practic ceea ce 

el a învățat în timpul cursurilor, seminariilor și a workshop-urilor cu experții din firme. 

 

 

 PROIECT PRACTIC 

Studenții trebuie să își stabilească un produs, un serviciu sau o idee pe care să-l 

valorizeze cu scopul de a obține un profit de minimum 100 lei. În acest proiect studentul 

va aplica cunoștiințele din domeniul planului de afaceri, aspecte financiare, vânzări și 

toate celelalte cunoștiințe dobândite prin urmarea workshop-urilor 

 

 EVALUAREA APTITUDINILOR, ATITUDINII ȘI PERSONALITĂȚII 

STUDENȚILOR 

La finele anului 2 studenții vor fi supuși unui proces de evaluare a aptitudilor, atitudinii, 

și personalității în vederea stabilirii unui profil pentru o bună orientare în carieră. 

 

  



 

PROGRAME DERULATE ÎN ANUL III: 

 NEW IMPACT 

Un program de pregătire pentru carieră de 3 zile, care ușurează tranziția de la mediul 

academic la cel corporate. Participanții vor înțelege și dobândi acele aspecte cheie 

necesare integrării și reușitei în mediul de lucru și organizațional, de la cum să se 

motiveze pe sine și pe ceilalți, cum să aibă o imagine bună asupra propriei persoane, să 

se exprime și să se descurce în situații tensionante, până la brainstorming, change 

management, înțelegerea culturii organizaționale și etica comunicării. 

 

 PROPEL  YOURSELF 

Primul pas pentru integrarea în mediul organizațional este aplicarea la joburi. De aceea, 

în cadrul acestui program de 2 zile, participanții vor înțelege și învăța cum să își 

elaboreze și diferențieze CV-ul de ceilalți candidați, precum și să dobândească abilitățile 

necesare pentru parcurgerea cu succes a unui interviu de angajare. 

 

 THE PENULTIMATE SPEAKER 

De la intern sau nou angajat  până la director de departament, cunoștințele privind  

susținerea unei prezentări de impact reprezintă o abilitate cheie în mediul 

organizațional. Workshopul  de 1 zi este creeat ca participanții să dobândească acele 

abilități de creere și susținere a unei prezentări, precum și aspecte de persuasiune și 

realizarea de discuții cu participanții. 

 

 ACROSS BORDERS II 

Continuare a workshopului din anul anterior. Mediul multinațional reprezintă deseori 

un schimb de idei, experiențe și mai ales cooperare cu diferite culturi. De aceea, după ce 

participanții au înțeles și integrat conceptul de cross culture, pe durata unei zile vor 

aborda aspecte ce țin de business cross culture, diversitate managerială și business 

etiquette. 

 



HUB-ul CREATIVE MINDS  
 

După parcurgerea trainingurilor și workshopurilor din cadrul programului EDUforLIFE 

studenții diverselor facultăți implicați în proiect vor fi implicați în proiecte inovative în 

care ei vor pune în aplicare ceea ce au învățat atât teoretic de la cadrele didactice (prin 

parcurgerea programului formal), cât și practic de la experții practicieni din companii 

(pe parcursul programului nonformal EDUforLIFE). 

 

HUBul CREATIVE MINDS va fi un spațiu de lucru colaborativ în care studenții se vor 

întâlni și lucra pe proiecte de impact. Colaborativitatea dintre studenții de la diverse 

facultăți poate produce un impact mai mare, benefic fiecarui element al comunității. 

Spațiul Hubului este proiectat să arate foarte inovator si creativ, ceea ce va face ca 

studenții să fie atrași să petreacă un timp mai îndelungat în acest cadru plin de activități 

și evenimente pentru ei. 

 

 


