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Nr. 16/25.03.2021 

MĂSURI ADMINISTRATIVE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
ALUMNI 

 

1. MECANISME DE IMPLEMENTARE 

Cele trei direcții de acțiune prezentate în strategia pentru dinamizarea relației cu alumnii UBB 

pleacă de la premiza unei sincronizări între nucleele alumni de la nivelul facultăților universității. 

Din acest motiv, mecanismele de implementare are strategiei vizează, în primul rând o 

comunicare eficientă a CCOPA cu responsabilii alumni la nivel de facultate și crearea unei 

pârghii instituționale comune în această direcție.  

Un alt mecanism prin care dorim să implementăm strategia vizată îl constituie stabilirea unui 

plan individualizat de acțiune pentru fiecare facultate în parte, ținând cont de specificul și 

totodată valorizând potențialul fiecăreia dintre ele.  

De asemenea, pornind de la faptul că angajamentul alumnilor în mediul universitar național este 

scăzut, pentru a pune bazele unei culturi alumni la nivel de universitate, trebuie în primul rând să 

se facă promovarea conceptului de alumni în rândul studenților în prag de absolvire, dar și a 

absolvenților mai vechi și mai noi.  

 

2. PACHETUL DE MĂSURI CONCRETE: 

Pachetul de măsuri concrete privind dinamizarea relației cu absolvenții UBB cuprinde 

următoarele elemente: 

Conturarea comunităților de absolvenți la nivelul fiecărei facultăți  

 Întâlniri periodice cu responsabilii alumni 



  

 
Parcul Iuliu Hațieganu, Sala Rosling 

http://consilierecariera.ubbcluj.ro/  
http://alumni.ubbcluj.ro/ 

+40 264 405 300, int. 6032                                                       

2 
 

 Crearea unei secțiuni distincte dedicate alumnilor pe site-ul facultăților 

 Elaborarea unui plan de acțiune la nivelul de facultate 

 Întocmire/actualizare bază de date cu alumni de către facultăți 

Atragerea absolvenților în comunitatea Alumni  

 Acțiuni de promovare a comunității alumni și a facilităților oferite în afara UBB 

 Prezentarea conceptului de “Alumn UBB” studenților din ani terminali 

 Întâlniri tematice cu participarea alumnilor UBB organizate de CCOPA 

 Transmiterea unei sinteze cu acțiunile pe care fiecare facultate dorește să le demareze 

Dezvoltarea și menținerea relației dintre alumni și studenți  

 Identificarea alumnilor pentru activități cu studenții 

 Calendarul activităților 

 Organizarea de evenimente dedicate studenților UBB cu sprijinul alumnilor facultății 

 Transmiterea unei sinteze a acțiunilor demarate de la nivel de facultate către CCOPA 

 Crearea de comunități profesionale. 

Aceste acțiuni punctuale sunt incluse în calendarul de mai jos: 



  

 
Parcul Iuliu Hațieganu, Sala Rosling 

http://consilierecariera.ubbcluj.ro/  
http://alumni.ubbcluj.ro/ 

+40 264 405 300, int. 6032                                                       

3 
 

 

Până în acest moment, măsurile concrete pe care le-a întreprins CCOPA în direcția dinamizării 

comunicării cu absolvenții universității sunt următoarele:  

 S-a numit un nou responsabil alumni pentru fiecare facultate în parte (ianuarie 2021); 

 S-a realizat o primă întâlnire la care au participat toți responsabilii alumni de la facultăți 

și unde s-au discutat aspecte organizatorice, s-au stabilit principalele linii directoare ale 

strategiei de comunicare cu alumni și s-a convenit asupra principalelor deadline-uri 

propuse (întâlnirile au avut loc în data de 16, respectiv 17 februarie 2021).  

 Se elaborează primul draft al planurilor de acțiune la nivel de facultate, centralizarea 

acestora fiind în curs de elaborare (martie 2021). 

 Se monitorizează activitățile de la nivel de facultate și se oferă suport în realizarea 

acțiunilor propuse (activitate continuă). 

 Actualizarea bazei de date, la nivel de facultate (termen limită 4 aprilie 2021) 


