Valori culturale și
profesionale ale
studenților din
Universități Tehnice
românești
Director proiect: As. Liliana CISMARIU

Obiectivul proiectului
Conturarea profilului socioprofesional valoric al
studentului din universități tehnice românești

Activitățile principale
-

Elaborare instrumente de lucru
Deplasarea și aplicarea chestionarelor în Universitățile Tehnice
membre ARUT (2 x București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara)
Realizarea bazei de date
Elaborarea și publicarea de articole științifice în baza rezultatelor
obținute

Rezultate
1

-

2763 studenți evaluați
Bază de date constituită
Participare la 5 conferințe internaționale
4 articole științifice publicate în jurnale cu indexare ISI
2 articole publicate în jurnal ISI cu factor de impact
(Sustainability – 2,576)
- 1 articol în curs de publicare în jurnal BDI
- 1 raport de cercetare sinteză în format electronic
- 1 carte – în curs de publicare

1

lucrări publicate în circuitul ISI, din care cel puțin una în revistă, participare la conferințe internaționale de prestigiu a directorului de proiect și a cel
puțin unui membru din echipa de implementare

Rezultate
1

-

Ce-și doresc studenții evaluați din domeniul tehnic din România și motivele
pentru care ar emigra:
- Angajarea într-o multinațională; sunt mai puțin/deloc interesați de
angajarea într-o instituție publică și doar foarte puțin interesați de a avea
propria afacere
- Șansele de a obține venituri salariale mari
- Condiții de muncă superioare
- Oportunițăți de creștere în carieră
- Nevoia de respectare a intimității pentru munca prestată în online
Valori personale
1. Demnitatea personală
2. Protejarea familiei
3. Egalitate (oportunități egale pentru toți)
4. Altruism
5. Toleranță
6. Sentimentul de apartenență

1

lucrări publicate în circuitul ISI, din care cel puțin una în revistă, participare la conferințe internaționale de prestigiu a directorului de proiect și a cel
puțin unui membru din echipa de implementare

Rezultate
1

UPB
4,90
4,70
4,50
4,30
4,10
UPT

UTCB

3,90
3,70
3,50

TUIASI

UTCN

Personal dignity (identity/education)
Altruism (helping others)
Tolerance (acceptance and respect for opinions or groups other than one’s own)
Protection of the family
Equality (equal opportunities for all)
Feeling of belonging (others care for me)

1

lucrări publicate în circuitul ISI, din care cel puțin una în revistă, participare la conferințe internaționale de prestigiu a directorului de proiect și a cel
puțin unui membru din echipa de implementare

Rezultate
1

1

lucrări publicate în circuitul ISI, din care cel puțin una în revistă, participare la conferințe internaționale de prestigiu a directorului de proiect și a cel
puțin unui membru din echipa de implementare

Achiziții
Cheltuieli de capital: 17.997,56 lei
Laptop 4 buc
Cheltuieli privind stocurile: 12.523,62 lei
Monitor 2 buc
Imprimantă 2 buc
Hard disk extern
Consumabile (toner, papetărie)
Taxă publicare articole
Taxă publicare carte
Cheltuieli de deplasare: 17.077,22 lei

Buget
Buget inițial: 47.600 RON
Cheltuieli realizate: 47.598,4 RON

Echipa de cercetare
Director proiect: As. dr. Liliana CISMARIU
Echipa proiectului: Prof. dr. Vasile GHERHEȘ
Conf. dr. Mugurel Gabriel DRAGOMIR
Conf. dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ
As. dr. Daniel CIUREL
Conf. dr. Simona Cristina ȘIMON

Finanțat prin
Proiectul de Cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul universităţilor ARUT – GNaC– ARUT - Competiţia 2018

