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1. Introducere 
 

În ultimii ani, au fost create peste două milioane de locuri de muncă în domenii emergente, cum 

ar fi energiile regenerabile, gestionarea deșeurilor, sectorul digital și inovarea și tehnologia, ceea 

ce va duce la noi solicitări pentru forță de muncă calificată. 

Cu toate acestea, în prezent, companiile nu recunosc de multe ori valoarea și potențialul 

doctoratelor. În consecință, există un procent scăzut de angajare a persoanelor care dețin aceste 

diplome, deoarece se presupune că nu au cunoștințe practice și sunt considerate în primul rând 

ca potențiali angajați ai instituțiilor academice. 

Pentru a modifica aceste modele de angajare în favoarea angajării la scară mai mare pentru 

titularii de doctorat, instituțiile de învățământ superior creează o gamă largă de programe de 

angajare, inclusiv proiectul OUTDOC. 

Proiectul OUTDOC a fost demarat cu scopul de a contribui la capacitatea de inserție profesională 

a doctoranzilor și absolvenților de doctorat în aceste domenii. În acest scop, a fost elaborat un 

program inovator de formare online pentru ca aceștia să dobândească noi abilități și 

competențe de care vor avea nevoie pentru a accesa aceste locuri de muncă în viitorul apropiat. 

Prin intermediul unui studiu realizat în colaborare cu peste 250 de companii din mai multe 

sectoare emergente din diferite țări europene, au fost identificate abilitățile și competențele 

transversale specifice care vor fi necesare doctoranzilor și absolvențilro de doctorat în viitorul 

apropiat pentru piața muncii. 

Obiectivul principal al acestui studiu constă în identificarea competențelor care îmbunătățesc 

capacitatea de angajare a titularilor de doctorat, în conformitate cu nevoile angajatorilor, 

cuprinzând în primul rând competențele transferabile pe care profesioniștii din toate sectoarele 

le pot utiliza. 

Studiul realizat are o importanță deosebită în a identifica competențele și pentru a atinge unul 

dintre obiectivele importante ale proiectului, cel de a crea un program personalizat și de înaltă 

calitate pentru doctoranzi și titularii de doctorat. 

Rezultatele acestui studiu ne-au permis să extragem o listă de 10 competențe cel mai des 

solicitate de angajatori. Acesta a fost fundamentul pentru crearea unui program inovator de 

formare destinat doctoranzilor și absolvenți de doctorat în pentru dezvoltarea de abilități și 

competențe. 
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Lista competențelor cel mai des solicitate de angajatori: 

1. Auto-motivare și inițiativă 

2. Organizarea muncii 

3. Responsabilitate 

4. Flexibilitate și adaptare 

5. Comunicare orală 

6. Comunicare scrisă 

7. Creativitatea 

8. Munca în echipă 

9. Rezolvarea conflictelor și luarea deciziilor 

10. Etica profesională 

 

2. Definirea competenţelor  
 

Prin urmare, proiectul OUTDOC a creat un program de formare destinat dobândirii și dezvoltării 

celor 10 competențe menționate mai sus de către doctoranzi și doctori din universitățile 

europene, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea lor de inserție profesională. 

Luând acest obiectiv ca punct de plecare și în scopul unificării criteriilor educaționale și 

metodologice pentru crearea diverselor materiale educaționale pentru acest program de 

formare, am convenit asupra unei definiții și caracterizări a fiecăreia dintre competențe. 

Un scurt rezumat descriptiv este prezentat mai jos pentru fiecare dintre cele 10 competențe, 

precum și unele legături și relații între ele.  

 

2.1. Auto-motivare și inițiativă 
 

Motivația este forța care împinge ființele umane să preia și să abordeze orice acțiune, activitate 

sau proiect. Este un concept relațional, ceea ce înseamnă că este întotdeauna legat de sarcini 

temporare, concrete și specifice pe care le facem. 

Motivația poate proveni din două surse: intrinseci și extrinseci.  

Motivația intrinsecă este legată de nevoile personale specifice, cum ar fi auto-împlinirea și 

realizările. Pentru a o identifica ca atare, trebuie doar să vă întrebați dacă acțiunea planificată 
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este în favoarea propriilor valori, oferindu-vă o profundă satisfacție personală. Dacă răspunsul 

este da, atunci aceasta este motivația intrinsecă. 

În schimb, motivația extrinsecă este legată de nevoile care decurg din relațiile noastre 

interpersonale, cum ar fi recunoașterea profesională sau statutul social. În aceste cazuri, 

menţinerea unui anumit comportament depinde de subiecţii care primesc în mod continuu 

feedback extern. Pentru a identifica această trăsătură, reflectați la întrebarea: dacă nu ar fi 

nimeni în jurul meu care să o vadă, ar mai fi de valoare pentru mine? 

Competența de auto-motivare și inițiativă include diferitele tipuri și surse de motivație în ceea 

ce privește capacitatea de inserție profesională a titularilor de doctorat, precum și analiza 

proceselor motivaționale ale acestora. Scopul este de a oferi participanților instrumente pentru 

a-și stabili standardele personale de acțiune și pentru a le raporta la proprii indicatori 

motivaționali. Este legat de viziunea și ideea că formarea acestor competențe favorizează 

bunăstarea mentală și pacea minții, deoarece contribuie la detectarea și maximizarea surselor 

motivaționale intrinseci ale participanților. Mai mult, persoanele care sunt motivate în mod clar, 

bazate pe surse intrinseci, sunt mult mai capabile să își mențină energia și inițiativa pentru un 

obiectiv de performanță profesională, care, prin urmare, le îmbunătățește capacitatea de 

inserție profesională.  

 

 

2.2. Organizarea muncii  
 

Organizarea muncii este esențială pentru îmbunătățirea eficacității și eficienței noastre în 

contextul muncii. Pentru a dobândi această competență organizațională, ar trebui să învățăm să 

identificăm, să structurăm și să acordăm prioritate sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinim în 

cadrul proiectelor noastre sau a postului nostru dar precum și să planificăm execuția acestora în 

timp, ținând cont de prioritatea pe care o are fiecare dintre ele. Astfel, prin organizare, putem 

produce o structură personală adecvată pentru a ne asigura că atingem un obiectiv sau o țintă 

într-o anumită perioadă de timp. 

Gestionarea tehnicilor organizaționale la locul de muncă este fundamentală din două motive. În 

primul rând, pentru că îmbunătățește bunăstarea generală a oamenilor, întrucât a fi organizat 

influențează stările noastre fizice, mentale și emoționale și este strâns legată de performanța 

personală. În al doilea rând, organizarea este o condiție care face posibilă o bună muncă în 

echipă: consolidează eficacitatea, crește productivitatea, permite planificarea, îmbunătățește 

climatul la locul de muncă... și toate aceste îmbunătățiri pot avea un impact direct asupra 

creșterii profiturilor companiei. 

O serie de tehnici și proceduri sunt prezentate în cadrul competenței de organizare a muncii, 

pentru a identifica și structura funcțiile profesionale, precum și pentru a identifica principalii 

„hoți de timp”, pentru a reduce la minimum impactul acestora asupra activităților și sarcinilor 
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zilnice. Sunt prezentate, de asemenea, mai multe instrumente și tehnologii disponibile pentru a 

asista în organizarea, structurarea, prioritizarea și planificarea sarcinilor, activităților și 

proiectelor. În cele din urmă, conceptul de organizare este prezentat și din punctul de vedere al 

inteligenței emoționale, oferind participanților la program aspecte interesante ale 

managementului timpului personal axat pe îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

 

 

2.3 - Responsabilitate 
 

Responsabilitatea ne determină să ne îndeplinim și să ne ducem la capăt obligațiile, să luăm și 

să executăm deciziile cu atenție și conștient și, în cele din urmă, să le îndeplinim, acceptând orice 

consecințe posibile. 

În activitatea noastră trebuie să ținem cont de trei aspecte esențiale și interdependente: 

responsabilitatea individuală, responsabilitatea în munca în echipă și responsabilitatea 

organizațională. 

Responsabilitatea individuală se bazează pe conduita etică pe care profesioniștii o au atât față 

de ei înșiși, cât și față de mediul lor, depășind pur și simplu respectarea obligațiilor legale. 

Aceasta rezultă din recunoașterea puterii noastre personale de a influența pe alții prin acțiunile 

noastre și din acceptarea și angajamentul de a folosi această putere pentru a îmbunătăți timpul 

petrecut în companie și, în consecință, relațiile noastre la locul de muncă. Acest factor este 

decisiv atunci când se evaluează capacitatea de inserție profesională a unui titular de doctorat 

într-un proces de selecție, deoarece angajamentul și sentimentul de apartenență la o organizație 

depind în mare măsură de sine. 

A doua fațetă este legată de munca în echipă. În prezent, toate companiile solicită angajaților 

lor să fie foarte calificați în asumarea și acceptarea deplină a responsabilităților pentru propriile 

sarcini și funcții pentru a atinge un obiectiv comun. 

Toți profesioniștii ar trebui să fie pe deplin conștienți de faptul că acțiunile și omisiunile lor nu 

numai că vor afecta performanța profesională, ci vor avea și repercusiuni inevitabile asupra 

întregii echipe. În acest sens, rezolvarea problemelor în mod responsabil va duce la faptul că alții 

vor avea mai multă încredere în noi, precum și asigurarea faptului că vom contura soluții mai 

durabile și mai eficiente. 

Al treilea aspect al responsabilității la locul de muncă este legat de responsabilitatea 

organizațională, care reprezintă valorile și instrumentele pe care compania ar trebui să le 

transmită angajaților, astfel încât aceștia să își poată face treaba în conformitate cu misunea și 

obiectivele companiei acesteia și să simtă că fac parte dintr-un proiect global. 

În secțiunea dedicată pentru competența Responsabilitate, participanţii sunt încurajaţi să facă o 

călătorie în cunoaşterea de sine, din perspectiva inteligenţei emoţionale, să analizeze interesele 
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şi motivaţiile profesionale şi personale, să le identifice şi să le împărtăşească. Apoi se abordează 

sentimentul de apartenență și relația responsabilității cu munca în echipă și conducerea. Toate 

aceste domenii de lucru și metodologii de bază au ca scop formarea în responsabilitate de-a 

lungul timpului, ceea ce va avea un impact asupra importanței vitale pe care această abilitate o 

are pentru îmbunătățirea capacității de inserție profesională a doctorilor în companiile active în  

domeniile emergente. 

2.4 - Flexibilitate și adaptabilitate 
 

Din cauza diferitelor crize financiare și a apariției unor noi posibilități tehnice și tehnologice 

pentru piața forței de muncă, organizațiile din domeniile emergente s-au străduit și s-au străduit 

să rămână în mișcare continuă pentru a se asigura că afacerile lor rămân operaționale. Astfel, ei 

au dezvoltat un mediu de lucru care a necesitat progresiv din ce în ce mai multe profiluri pentru 

persoanele care se pot adapta la aceste dinamici și fluxuri de lucru în continuă schimbare. Aceste 

profiluri trebuie, în primul rând, să aibă două competențe: flexibilitate și adaptabilitate.  

Flexibilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea de a se adapta și de a lucra în diferite situații 

și cu persoane diferite. Este abilitatea de a lucra în medii de lucru în schimbare și implică 

înțelegerea și evaluarea diferitelor poziții și puncte de vedere. 

 

În ceea ce privește adaptabilitatea profesioniștilor în mediul de lucru, aceasta se caracterizează 

prin faptul că aceștia manifestă eficacitate în locurile lor de muncă atunci când se confruntă cu 

situații diferite în schimbare și se ocupă de incertitudine pentru a atinge obiectivele stabilite, în 

ciuda oricăror dificultăți care pot apărea. 

 

În prezent, flexibilitatea este o abilitate foarte solicitată pe piața muncii, deoarece oamenii 

flexibili au mai multă empatie, ceea ce înseamnă că știu să asculte, să analizeze fără a judeca, 

evalua și adapta, încercând să dea tot ce este mai bun din ei înșiși pentru binele obiectivelor 

corporatiste. 

 

Pentru competența de flexibilitate și adaptabilitate , participanților li se vor oferi orientări și 

dinamici de lucru care le vor permite să dezvolte aceste două competențe și să le lege mai stabil 

de propriile motivații profesionale. Acest domeniu de instruire este axat pe dobândirea 

perspectivei de a percepe pozitiv mediul de lucru și de a învăța să gestioneze stresul. De 

asemenea, se ocupă de necesitatea de a gestiona bine competențele sociale, în special de 

necesitatea de a dezvolta un stil de comunicare asertiv, astfel încât doctorii să poată fi văzuți ca 

oameni flexibili și adaptabili în procesele de selecție. 
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2.5 - Comunicare orală 
 

În arena de lucru, la fel ca în preocupările academice și personale, trebuie să facem față 

situațiilor în fiecare zi care necesită utilizarea comunicării orale, cum ar fi interviuri de angajare, 

prezentări de protecție sau întâlniri de echipă. Toate aceste situații au un numitor comun: a 

vorbi în public și a interacționa cu alte persoane pentru a le informa cu privire la propunerile 

noastre specifice sau, cu alte cuvinte, a transmite ceea ce dorim să obținem din interacțiune. 

Toate procesele de comunicare orală implică în mod necesar cel puțin două persoane: un 

vorbitor și un destinatar al mesajului. Chiar dacă acestea pot fi adesea mai multe experiențe 

personale, ele implică întotdeauna aceleași caracteristici. În primul rând, vorbitorul și 

ascultătorul trebuie să folosească același cod, iar mesajul trebuie să fie clar și concret pentru a 

ajunge corect la cealaltă parte. În al doilea rând, trebuie să ne amintim întotdeauna că 

comunicarea orală are loc atât prin cuvintele pe care le spunem, cât și prin gesturile pe care le 

facem atunci când le spunem, inclusiv prin comunicarea verbală și non-verbală. În cele din urmă, 

nu trebuie să uităm că un proces de comunicare orală va varia în funcție de contextul în care are 

loc, așa că ar trebui să învățăm să identificăm orientările comportamentale, atât pentru întâlniri 

formale, cât și pentru întâlniri informale, deoarece va trebui să vorbim în ambele situații de-a 

lungul carierei noastre.  

Pentru ca comunicarea orală să fie eficientă, trebuie să eliminăm orice „bariere de comunicare” 

care creează interferențe cu destinatarul nostru, precum și să dezvoltăm obiceiul de a oferi și de 

a solicita în mod constant feedback. 

În competența de comunicare orală , participanților li se oferă cheile, instrumentele și liniile de 

ghidare de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile de comunicare, atât în limbi verbale, 

cât și în limbi non-verbale, inclusiv pregătirea fizică și mentală, precum și instruirea asupra 

credințelor și emoțiilor necesare pentru se descurca bine în diferite scenarii la locul de muncă. 

Sunt prezentate și metode de pregătire a comunicării, acordând o atenție deosebită stimei de 

sine, astfel încât doctorii să își poată îmbunătăți relațiile cu publicul și să învețe să controleze și 

să folosească spațiul în avantajul lor, pentru a realiza comunicări cu adevărat eficiente. 

  

2.6 - Comunicarea scrisă 
 

Comunicarea scrisă constă în exprimarea conținutului verbal pe care dorim să-l transmitem într-

un mod ordonat, coerent și eficient. Competența de a se exprima în texte scrise dezvăluie 

cunoștințele pe care profesioniștii le au despre codul de scriere pentru a produce discursuri 

potrivite și adaptate fiecărui context.  

La locul de muncă, importanța expresiei scrise se bazează nu numai în faptul că este o 

componentă esențială a procesului de comunicare, ci și în faptul că abilitățile bune de scriere 

implică un instrument esențial pentru construirea gândirii, pentru exprimarea ideilor și 



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  13  Profilul OUTDOC privind competențele și 
competențele 
 

argumentelor și pentru obținerea profesională recunoaştere şi prestigiu social. Toate aceste 

motive sunt justificarea pentru care această competență are o importanță atât de mare în 

contextul de ocupare a forței de muncă pentru doctori. 

 

Formarea în această competență asigură faptul că titularii de doctorat vor fi capabili de a scrie 

orice tip de document pentru a lucra în conformitate cu atingerea obiectivelor unei organizații. 

Doctorii trebuie să se asigure că scrierea lor prezintă o organizație logică în stabilirea ideilor și 

informațiilor lor, o alegere atentă a vocabularului — în conformitate cu nivelurile culturale, 

formale și tehnice cerute de scopul scrierii — și utilizarea corectă a structurilor gramaticale, 

ortografia precisă și stilul corespunzător subiectului textului și potrivit pentru destinatarii 

acestuia.  

Competența de comunicare scrisă tratează structura și formatul principalelor documente legate 

de căutarea unui loc de muncă, cum ar fi curriculum vitae și scrisoarea de intenție, precum și 

cele mai comune documente din cadrul profesional, cum ar fi email-uri, rapoarte și prezentări. 

Se pune un accent deosebit pe necesitatea ca doctorii să fie nevoiți să elaboreze texte 

simplificate pentru publicul larg și să le difuzeze cunoștințele. Sunt, de asemenea, rezumate cele 

mai relevante aspecte legate de modelele de citare și de referință. În cele din urmă, o secțiune 

este dedicată caracteristicilor esențiale ale comunicării scrise în contexte digitale, deoarece se 

caută capacitatea de inserție profesională în întreprinderi și în sectoarele din domeniile 

emergente, toate fiind strâns legate de noile tehnologii. 

 

  

2.7 - Creativitate în medii profesionale  
 

În zilele noastre, creativitatea este una dintre competențele cu cea mai mare cerere în sectorul 

afacerilor, în special în domeniile emergente, deoarece profilurile creative tind să fie mult mai 

versatile, inovatoare și proactive.  

Creativitatea folosește cunoștințele din perspective noi și diferite. Este abilitatea care ne 

determină să gândim și să luăm poziții din puncte de vedere diferite de cele normale, în 

încercarea de a găsi soluții la situații, probleme și conflicte centrate pe perspective rareori 

practicate sau chiar necunoscute până acum. Această abilitate permite titularilor de doctorat să-

și maximizeze abilitățile personale și, prin urmare, să-și extindă perspectivele de locuri de 

muncă. 

Pentru a lucra creativ, unul dintre cele mai bune instrumente pe care le avem este gândirea 

disruptivă. Aceasta înseamnă să încercăm să eliminăm toate barierele mentale și judecățile 

preconcepute pe care le avem cu toții, să încercăm să gândim în afara cutiei modelelor noastre 

de gândire normale și prestabilite. Acest mod de abordare a situațiilor este legat de necesitatea 

reorganizării structurilor noastre mentale: trebuie să încercăm să uităm experiențele noastre 

trecute pentru o clipă pentru a permite ideilor noastre să creeze noi căi, ceea ce ne obligă să 



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  14  Profilul OUTDOC privind competențele și 
competențele 
 

părăsim „zona de confort” pentru a face față noilor provocări. Angajarea acestui tip de gândire 

ne duce în afara rutinei noastre profesionale, pentru a crea noi soluții la noi probleme, chiar și 

atunci când totul rămâne la fel.  

Competența creativității la locul de muncă oferă participanților instrumente extrem de 

interesante, reflecții și activități practice pentru a pune în practică gândirea disruptivă, alături 

de creativitatee și inovația continuă. În acest scop, oferim o imagine de ansamblu a principalelor 

metodologii agile, având în vedere că acestea funcționează din acest punct de vedere al gândirii 

disruptive. Și această informație este completată de o analiză a diferitelor sisteme de învățare: 

vizuale, auditive și kinestetice, cu scopul de a ajuta doctorii să identifice care dintre ele este cea 

mai utilă atunci când își stabilesc propria rutină creativă la locul de muncă. În cele din urmă, 

importanța formării creativității pentru a impulsiona eficacitatea este abordată, împreună cu 

importanța organizării adecvate a spațiului de lucru, astfel încât ideile noastre să poată curge 

cât mai optim posibil. 

2.8 - Lucru în echipă 
 

Lucrul în echipă este capacitatea unui grup de oameni de a lucra împreună în vederea unui 

obiectiv comun. Aceasta pornește de la ideea holistică că — prin crearea unei rețele colaborative 

— suma muncii și a efortului tuturor persoanelor va fi mult mai bogată decât ceea ce ar putea 

face aceiași indivizi singuri.  Multă muncă în zilele noastre se face în echipe și, prin urmare, 

abilitățile de lucru în echipă sunt foarte importante. 

Pentru ca munca în echipă să funcționeze bine la locul de muncă, grupul de persoane trebuie să 

fie dedicat proiectului, în care fiecare dintre ele își va asuma un rol și organizația este dezvoltată 

pe baza unor orientări concrete sau a unor planuri de acțiune.  

Principalele caracteristici ale teambuilding-ului sunt cunoscute sub numele de „5 C”, care includ 

următoarele caracteristici: 

În primul rând este complementaritatea, ceea ce înseamnă că fiecare persoană din echipă are 

cunoștințe și abilități specifice pentru a îmbogăți sarcina la îndemână și pentru a atinge 

obiectivele. În al doilea rând, coordonarea este esențială, ceea ce înseamnă că sarcinile trebuie 

atribuite în cadrul echipei diferiților membri, în conformitate cu abilitățile, competențele și 

cunoștințele acestora. Al treilea factor este angajamentul: fiecare membru al echipei trebuie să 

dea tot ce este mai bun din ei înșiși și să se dedice din toată inima atingerii obiectivelor echipei. 

Acesta este un angajament personal, profesional și față de ceilalți membri ai echipei și față de 

companie. A patra caracteristică cheie este comunicarea, un component central pentru a asigura 

crearea unui climat de lucru bun, în care toți participanții cooperează și oferă idei și sugestii fără 

teama de a fi judecați și în condiții egale. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, este încrederea, 

care devine caracteristica care leagă echipa împreună, lăsând-o să-și facă munca în mod onest 

și cu coerență internă.  
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Astăzi, companiile sunt ferm angajate în munca în echipă, în care fiecare persoană trebuie să-și 

asume responsabilitatea pentru propriile sarcini și funcții și în care fiecare persoană implicată 

trebuie să poată contribui proactiv și să aibă anumite daruri de conducere. Din acest motiv, 

această competență este extrem de importantă pentru capacitatea de inserție profesională a 

doctorilor în cadrul companiilor în viitorul apropiat. 

Competența muncii în echipă stabilește problemele fundamentale ale instruirii în lucrul în echipă 

din perspectiva inteligenței emoționale. Gestionarea emoțiilor este una dintre principalele 

cerințe pe care le găsim în mediile de lucru actuale și este o tendință viitoare, astfel încât medicii 

care doresc să fie angajați pe piața muncii trebuie să învețe să-și gestioneze stilurile de 

comunicare și abilitățile sociale pentru a lucra în echipe. Mai mult, va fi o revizuire a diferitelor 

faze de creare și maturitate a unei echipe de lucru, precum și a relațiilor care ar putea fi formate 

atât în cadrul grupului, cât și în activitatea inter-grup. 

 

2.9 - Rezolvarea conflictelor și luarea deciziilor 
 

De-a lungul vieții noastre profesionale, avem în permanență de a face cu probleme care apar și 

care ne afectează fie direct, fie indirect. Pe măsură ce ne asumăm mai multe responsabilităţi la 

o organizaţie sau la o echipă de lucru, cu atât este mai mare probabilitatea ca noi să avem nevoie 

să rezolvăm probleme. Din această cauză este important ca doctorii să învețe să identifice și să 

detecteze cele mai frecvente probleme care apar la locul de muncă și să le confrunte și să le 

rezolve cât mai eficient posibil. 

În primul rând, ar trebui să clarificăm faptul că problemele și conflictele care apar la locul de 

muncă nu trebuie să fie negative. Într-adevăr, acestea pot fi chiar benefice și pot aduce 

îmbunătățiri activității profesionale, organizației sau oricărei părți implicate. Aceasta este ceea 

ce face atât de important să le rezolvăm în mod eficient și să nu le evităm sau să le ignorăm. 

Astfel, o definiție generală a „problemei” ar putea fi situația în care există o chestiune de rezolvat 

sau o soluție sau un răspuns care trebuie găsit. În plus, atunci când vorbim despre conflict, se 

face referire la o situație în care două sau mai multe persoane sau părți implicate au nevoi sau 

interese contradictorii sau opuse, astfel încât decizia asupra uneia înseamnă că cealaltă nu poate 

fi făcută și invers.  

În competența de soluționare a conflictelor și de luare a deciziilor, participanții primesc 

informațiile de care au nevoie pentru a învăța să conceptualizeze o problemă, să o identifice și 

să o analizeze, ținând cont de situațiile și conflictele care apar cel mai frecvent la locul de muncă, 

adică principalele tipuri de conflictele de muncă. Sunt stabilite, de asemenea, diferite tehnici 

pentru prevenirea și rezolvarea problemelor și a conflictelor, precum și pentru luarea deciziilor, 

cu scopul de a pregăti medicii în competențele necesare pentru a încerca să ajungă la o rezolvare 

eficientă a posibilelor probleme care ar putea apărea la locul de muncă. 
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2.10 - Etica profesională. 
 

Etica la locul de muncă sau etica profesională este setul de norme sau standarde care 

îmbunătățesc modul în care se face afacerea profesională. Este o componentă esențială pentru 

dezvoltarea profesională a medicilor, în special în fazele de căutare activă a unui loc de muncă, 

angajare și început la o nouă companie.   

Printre valorile etice pe care toți profesioniștii ar trebui să le aibă în vedere pentru a-și îndeplini 

locurile de muncă, cele mai importante sunt: libertatea, onestitatea, loialitatea și justiția. În 

primul rând, libertatea, înțeleasă ca abilitatea de a gândi și de a acționa pentru sine. Onestitatea 

este, de asemenea, importantă și angajamentul față de adevăr și transparență, un factor crucial 

în performanța profesională. O altă valoare de reținut este loialitatea față de valorile noastre și 

față de grupul de care aparținem, dincolo de beneficiul personal. Acest concept este inevitabil 

atunci când avem de-a face cu  sentimentul de apartenență la o instituție și chiar și atunci când 

suntem puși în fața posibilelor situații care implică conflicte etice sau de valoare între 

profesioniști și organizația pentru care lucrează. Și, în sfârșit, justiție, ceea ce înseamnă un 

angajament pentru corectitudine pentru binele comun.  

Ar trebui să subliniem faptul că, în conceptul definiției sale, etica nu impune, în general, sancțiuni 

legale sau de reglementare. Cu toate acestea, etica profesională tinde să fie stabilită în codurile 

de conduită sau etică care reglementează munca profesională.  

Aceste coduri fac parte din etica normativă și conțin o serie de principii și reguli care trebuie 

îndeplinite. În funcție de sectorul de afaceri în care medicii urmează să lucreze, ei ar trebui să 

învețe să fie guvernați de aceste principii normative, devenind pe deplin conștienți de 

responsabilitatea care este nu numai personală, ci și juridică și chiar judiciară, pe care acțiunile 

lor le-ar putea avea în exercitarea profesiilor lor. În acest sens, putem specifica că etica 

sugerează ceea ce este de dorit și condamnă ceea ce nu ar trebui făcut, în timp ce un cod de 

etică are în spatele ei instrumente administrative pentru a se asigura că profesia este practicată 

etic. 

În competența etică profesională , participanților li se oferă informații despre principalele valori 

etice, cum ar fi responsabilitatea, perseverența și discreția, precum și instrumente de 

identificare a principiilor justiției, onestității și loialității. Este prezentat un rezumat al diferitelor 

tipuri de etică care coexistă la locul de muncă: etică personală, profesională și socială sau 

organizațională. Și, în sfârșit, se propune o serie de instrumente pentru formarea și dezvoltarea 

propriei etici în ceea ce privește postul de muncă și cele mai bune practici profesionale. 
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3 - Punctul central al capacității de inserție profesională 
 

Cu scopul de a oferi doctorilor care participă la proiectul OUTDOC  un training care este atât 

teoretic, cât și practică, precum și inovator și de înaltă calitate, pentru învățarea semnificativă 

în mediul digital, au fost create o serie de materiale didactice destinate achiziționării și formării 

pe competențele menționate mai sus.  

Accentul trebuie să fie întotdeauna acela de a favoriza asimilarea practică a competențelor, cu 

scopul de a contribui la îmbunătățirea potențialului de inserție profesională al doctorilor 

absolvenți ai universităților europene în cadrul muncii moderne, în conformitate cu obiectivul 

global al proiectului.  

A fost selectat un accent pe capacitatea de inserare profesională, deoarece este una dintre 

perspectivele care au condus la cele mai bune rezultate în domeniul outplacement și al integrării 

la locul de muncă în prezent. Acest accent se combină cu posibilitățile de mobilitate în Uniunea 

Europeană, datorită cadrului contextual în care studenții din acest program educațional își vor 

aborda căutările prioritare de locuri de muncă. 

O abordare iniţială a capacităţii de inserţie profesională scoate la lumină faptul că sistemele 

noastre educaţionale actuale, inclusiv instituţiile de învăţământ superior din ţările europene, nu 

sunt încă pe deplin pregătite să îşi lanseze studenţii pe piaţa muncii. Acest lucru este dovedit de 

faptul că doctorii nu sunt întotdeauna echipați cu competențele de care au nevoie astfel încât 

companiile să îi angajeze. 

Capacitatea de inserție profesională este definită ca fiind capacitatea de a ne adapta 

circumstanțele noastre personale și profesionale, capacitățile, competențele și cunoștințele 

noastre la nevoile pieței forței de muncă în momentul în care ne angajăm într-un proces de 

outplacement.  

Contextul modern al zilelor noastre a evoluat într-un ritm accelerat în ultimii ani, iar domeniile 

emergente evoluează și mai rapid, întotdeauna legate de inovație și tehnologii noi. Acest lucru 

obligă profesioniștii să se adapteze, din ce în ce mai rapid, la situațiile în schimbare, să gestioneze 

incertitudinea și să trăiască cu riscuri. 

Cheia pentru capacitatea de inserție profesională este legată de prezentarea potențialului 

profesioniștilor și de posibilitatea de a fi atractivi pentru angajatorii asupra cărora își 

concentrează căutările de locuri de muncă. Prin urmare, este esențial ca titularii de doctorat să 

nu neglijeze capacitatea lor de a seduce companiile, deoarece acestea sunt de multe ori caută 

profesioniști cu aceste profiluri.  

Capacitatea de inserție profesională este o chestiune globală care, în paralel, afectează fiecare 

persoană în parte. Astfel, este neproductiv ca sistemul educaţional sau piaţa muncii să fie 

responsabil pentru acest lucru. În schimb, toți profesioniștii trebuie să fie capabili să își asume 
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un rol de lider atunci când obiectivul este de a părea atractiv pentru piața muncii în sectorul 

profesional dorit. 

A fi angajabil constă în principal în a fi deschis lumii și posibilităților sale. Doctorii trebuie să 

învețe să respecte mediul înconjurător și să fie la curent cu tendințele, nevoile, cerințele și 

competențele necesare în profesia, sectorul sau activitatea profesională. Acest lucru implică 

căutarea, investigarea și prelucrarea informațiilor și — mai presus de toate — trecerea de la 

teoretic la luarea de măsuri. Acest lucru înseamnă a fi în mișcare constantă, a face lucruri care 

ne aduc mai aproape de obiectivele noastre profesionale. 

 

3.1 - Principalii factori care afectează capacitatea de inserție profesională 
 

La crearea materialelor didactice pentru proiectul OUTDOC, am avut în vedere o serie de factori 

fundamentali care afectează capacitatea de inserție profesională:  

1) Obiceiuri de căutare de locuri de muncă  

Primul factor pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când căutăm un loc de muncă sau când 

ne începem cariera este timpul real pe care îl investim în găsirea unei oportunități de muncă și 

acțiunile pe care le întreprindem pentru a ne apropia de locul de muncă pe care îl dorim cu 

adevărat.  

Este extrem de obișnuit să faci greșeala — fie din cauza fricii, fie a nesiguranței — de a gândi 

prea mult la situația de pornire fără a face nimic pentru a încerca să treci dincolo de ea. Doctorii 

trebuie să își instruiască abilitățile de management al timpului pentru a învăța să folosească 

timpul în mod eficient și trebuie să învețe să-și organizeze și să acorde prioritate sarcinilor 

personale și profesionale pentru a obține timp de calitate pentru performanța profesională. 

 

2) Educație formală și formare complementară 

După terminarea etapei de învățământ universitar și cu experiența personală sub centurile 

noastre de a fi scris o lucrare inițială de cercetare în mod independent, doctorii ar trebui să 

poată, nu numai să-și acrediteze cunoștințele, ci și să demonstreze că o pot pune în practică.  

Decizia dublă de a aborda acest training din perspectiva competențelor și, în continuare, de a 

face acest lucru din punctul de vedere al formării competențelor, este legată de necesitatea 

aplicării practice a conținutului teoretic. 

Paradigma pieței muncii în prezent este marcată de nevoia de educație pe tot parcursul vieții. 

Această formare se poate desfășura în medii formale sau informale, ceea ce înseamnă că 

profesioniștii pot dobândi cunoștințe pentru a-și îmbunătăți capacitățile prin mai multe surse 

diferite. Doctorii sunt responsabili pentru aflarea necesităților de formare necesare la posturile 

de locuri de muncă pentru care doresc să aplice.  
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Astăzi, capacitatea de a lucra într-o echipă flexibilă și de a se adapta contextelor în schimbare 

este o necesitate mondială pe care toți profesioniștii trebuie să o aibă, astfel încât maximizarea 

acestor competențe este o garanție.  

 

3) Experiența de lucru 

Experiența profesională este importantă, dar este la fel de important să ne amintim că toți 

profesioniștii încep la un moment dat fără experiență. Doctorii trebuie să învețe să caute calea 

de a-și pune cunoștințele în practică și de a căuta oportunități.  

O opțiune excelentă este să începem cu experiența de lucru sau ca instructor în companiile din 

sectorul nostru pentru a dobândi și dezvolta anumite competențe transversale, cum ar fi cele 

care fac parte din acest program: comunicare orală și scrisă, lucrul în echipă, rezolvarea 

problemelor și luarea deciziilor. Scopul acestor perioade inițiale de lucru este de a identifica 

punctele forte și punctele slabe ale profilurilor noastre profesionale, astfel încât să le putem 

îmbunătăți. În acest sens, este important să identificăm locurile de muncă similare în care un 

profesionist cu caracteristicile noastre ar putea fi o potrivire bună. 

 

4) Competențe tehnice, tehnologice și lingvistice 

Competențele tehnice, tehnologice și lingvistice sunt din ce în ce mai apreciate pe piața globală 

a muncii. Trebuie să fi identificat competențele de acest tip sunt cerințe în locurile de muncă 

pentru care dorim să aplicăm. Cunoașterea limbilor străine nu este un bonus pentru un 

curriculum vitae, ci o nevoie.  

Abordarea acestui program educațional, care folosește limba engleză ca limbă vehiculară pentru 

întregul consorțiu, are un angajament profund de a maximiza învățarea limbilor străine de către 

doctori pentru a facilita integrarea acestora pe piața muncii.  

Mai mult, decizia de a crea un program educațional bazat pe învățarea online este legată de 

nevoile medicilor de a învăța mai ușor și mai fluid în mediul digital, așa cum cer companiile 

angajatoare din domeniile emergente.  

 

 

5) Atitudinea față de căutarea unui loc de muncă 

Atitudinea este cea mai importantă problemă internă la care ar trebui să lucrăm atunci când 

căutăm un loc de muncă, deoarece ne transmitem atitudinile prin cuvintele, acțiunile și deciziile 

noastre.  

Acest program cuprinde toate competențele din perspectiva inteligenței emoționale și a 

managementului abilităților personale și interpersonale, deoarece acestea sunt conditio sine 
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qua non pentru performanțe profesionale excelente. Este vorba despre exprimarea interesului 

nostru pentru o anumită companie sau un anumit loc de muncă și nu are nimic de-a face cu 

faptul că avem sau nu experiență. Este legat de modul în care ne confruntăm și de a face față 

circumstanțelor pe care trebuie să le suferim pe piața muncii. 

Pe scurt, capacitatea de inserție profesională este o serie de competențe, atitudini, oportunități 

și talent. O modalitate scurtă de a defini capacitatea de inserție profesională este să reușim să 

dezvăluim și să maximizăm talentul nostru pentru a obține oportunități. Și acesta a fost accentul 

educațional pentru prezentarea conținutului proiectului OUTDOC. 

 

 

4 - Videoclipuri de animație 2D 
 

Informațiile conținute în acest ghid referitoare la definirea celor 10 competențe lucrate în cadrul 

proiectului OUTDOC sunt completate de crearea a 10 videoclipuri scurte de animație 2D prin 

introducerea fiecăreia dintre competențe. 

Intenția noastră de a produce aceste scurte capsule video este de a crea un interes între 

participanți — într-un mod prietenos și abordabil — pentru a defini fiecare dintre competențele 

la care vor lucra în aceste conținuturi de instruire. Aceste videoclipuri vor fi prima resursă 

educațională pe care elevii o întâlnesc atunci când se loghează pe platforma de instruire. 

În acest scop, am creat un personaj de animație 2D numit „Key”, un doctor recent absolvent 

amuzant, care le va oferi „cheia” pentru a accesa fiecare competență și îi va însoți pe participanți 

la curs până la atingerea celor 10 insigne, ceea ce înseamnă dobândirea tuturor competențelor 

incluse în program. 

Când am venit cu ideea de insigne, le-am bazat pe jocul de clasă Trivial Pursuit, unde jucătorii 

trebuie să răspundă la întrebări pentru a obține „felii de brânză” și numai persoana care 

primește toate piesele poate considera învățarea lor ca fiind completă. 

Acest mic detaliu ne permite să oferim o bază pentru a gamifica proiectul, pe care tutorii și 

mentorii din program îl vor putea folosi pentru monitorizarea progresului elevilor.  


