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Introducere:

Anul 2014 pentru UCS a insemnat continuarea ac ț iunilor î ncepute in 
2013  și anume consisten ță dublat ă de inovativitate

Activit ă ţ ile desfa şurate î n anul 2014 au fost ini ţ iate ş i implementate 
având ca obiectiv fundamentarea unei baze solide pe ntru ca UCS s ă se 
impun ă ca o institu ţie de notorietate în comunitatea local ă, în sprijinul 
comunit ăţii, un punct de referin ţă în domeniu

De asemenea am continuat consolidarea un mediu inov ator generator 
de idei care s ă aduc ă valoare comunit ății locale  
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Context şi Obiective

2013 
Un an al rea şezării, al repozi ţion ării institu ţiei, al cre ării unei baze solide 

de competen ță

2014  
Un an al evalu ării pie ţei, în țelegerii ei în profunzime
Demararea activit ăților și ac țiunilor propuse pentru cre șterea vizibilit ății și 

notoriet ății institu ției practic necunoscut ă in 2013 sub noua denumire și 
noua conducere 

Începerea implement ării programului propus în planul de management
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Misiune 2014
 

• Universitatea Cultural Ş tiin ţ ific ă  sa implicat î n promovarea, 
sus ţinerea,crearea şi diseminarea de cunostin ţe prin ac ţiuni de educa ţie şi 
formare continu ă, cercetare şi inovare, dezvoltare uman ă şi antreprenoriat 
la standarde ridicate

• Î n ridicarea continu ă  a gradului de calitate ș i evolu ţ ia institu ţ iei în 
consecin ţă. Calitatea determin ă excelen ţă în activitate

• Organizarea pred ă rii ş i supervizarea insu ş irii cuno ş tin ţelor profesionale 
precum ş i preg ă tirea programelor de specializare î n vederea form ă rii de 
către speciali şti cu preg ătire superioar ă şi cu reale şanse de integrare pe 
pia ţa muncii 
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Obiective pe termen lung 

• Consolidarea şi continuarea activit ăţii început ă în 2013

• Implicare în dezvoltarea comunit ăţii prin preg ătirea adul ţilor şi descoperirea 
şi promovarea unor tinere talente prin lansarea de n oi provoc ări 

•  Implicare social ă responsabil ă în toate domeniile de interes ale comunit ăţii 

•  Dezvoltarea de parteneriate strategice in acest s ens 
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Poziţionare

Universitatea Cultural Ştiin ţific ă a fost în  anul 2014 un 

• Ini ţiator de idei, promotor de idei 

• Organizator de manifest ări de interes și inovative în toate sferele de 
interes ale comunit ății

• Colaborator de n ădejde și un partener dedicat 
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Tipuri de activităţi desfăşurate în 2014
• Cursuri de preg ă tire, perfec ţ ionare, calificare acreditate cu 

preponderen ță

• Evenimente variate: 

- Ştiin ţifice: Conferin ţe, Workshop-uri, Mese rotunde, Sesiuni de 
dezvoltare personal ă, marketingul personal  și al companiilor

-   
- Culturale: Expozi ţii foto si grafic ă/ pictur ă , Lansări de carte 

- Sportive: Competi ţie sportiv ă de automodelism

- Demonstrative: Workshop de automatiz ă ri, Mecatronic ă  și 
Robotic ă

- Un total de 25 de evenimente
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Jan Feb March April May June

   

Oct Nov DecJuly Aug Sept

 Glocal IX (continuare)
Evenimente culturale: 

Partener in festivalul de 
jazz pt studenti 

Partener al Congresului 
international pentru 
studentii farmacisti 
Marisiensis

Expozitie pictura Despre 
maine vernisaj a doua 
tinere talente 

Lansarea  în scop ştiin ţific 
al unui balon cu heliu

Proiecte cu finan ţare 
european ă  impreuna cu 
CA

Cursuri  : de educare 
continu ă lista disponibila 
pe www.ucstgm.ro

Lansare al doilea balon 
stratosferic in scop 
stiintific 
Glocal X-  Conferin ţă 
Energetic ă (proiect MDG 

2020 Climate Alliance) 
pe tema mobilitatii 

Glocal XI -   Expozitie și 
Workshop de Inventic ă, 
Robotic ă şi  
Automatiz ări
Cursuri : de educare 
continu ă
Lansare de carte - 
Pianul ingerilor de RP 
Knoth  impreuna cu 
editura Lit Art 

Parteneriate in diverse 
evenimente pentru 
comunitate – TEDxSalon,  
alte evenimente 

Sesiuni de branding 
punctuale

Conferinta privind 
invatamantul 
profesional impreuna 
cu Primaria Tirgu- 
Mures 
Modelism - promovare 
campion local Jakó 
Zsolt

Primul Eveniment 
TEDx de notorietate 
prima editie – punerea 
in valoare a unor 
talente locale
 
Organizarea unui 
stadiu de intership 
pentru 4 studenti 
straini timp de 2 luni 
de zile impreuna cu 
organizatia AIESEC

Cursuri de educare 
continua, lansare de 
carte in lb. maghiara 
cariera - Mende Gabi 

 

 

Glocal IX – Glocal Cultural 
      
  
  -  Lans ări de carte Sosia,  

Carpe Diem  
  -  Expozi ții de art ă plastic ă 

și fotografica
 -     Aniversare 50 Numere 

revista LitArt

Cursuri  de educare 
continu ă / Lansări de 
cursuri noi acreditate 

Curs acreditat de CNC
Curs acreditat de tehnician 

in automatizari
Curs acreditat de lucrator 

social
Curs formator 

Calendarul Acțiunilor Implementate în 2014 



Proiecte :Lansari de carte: Sosia, Carpe 
Diem, Pianul     
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Proiecte:  Primul eveniment TEDx in orasul 

nostru 

• TEDx Tirgu- Mures 
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Proiecte – Conferinta Mobilitate:  
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Proiecte: Workshop demonstrativ 
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Proiecte: Sesiuni branding 
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Parteneriate:  

În 2014 s-au realizat şi semnat parteneriate cu: 

• Universitatea Petru Maior 

•  Universitatea Sapienţia

• Colegii și Licee de top din oraș

• Media locală: TV, radio, print

• Edituri, alte instituții relevante

• Companii si societăți comerciale 

• Climate Allience  - Alianța Climatică Brussels 
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Cursuri de pregătire, calificare și 
perfecţionare  

În anul 2014, am ini ţiat o serie de cursuri noi pentru a fi un punct de 
referin ţă în preg ătirea educa ţional ă a adul ţilor, pentru completarea 
abilit ăţilor şi competen ţelor de diverse feluri

Cursuri ini ţiate și în desf ăşurare
 
 Curs limba german ă 
Curs limba englez ă – module diferite 
Curs de formator 
Curs de bibliotecar 
Curs delucrator social 
Curs de tehnician în automatiz ări 
Curs de operator ma șini cu comand ă numeric ă CNC 
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Cursuri de pregătire, perfecţionare  
List ă de cursuri oferite ( continuare)

Universitatea Cultural Ştiin ţific ă din Tg. Mure ș a oferit în 2014 
următoarele programe de formare profesional ă şi activit ăţi culturale 
şi educative:
Tehnic ă fotografic ă şi prelucrarea imaginilor pe calculator, grafic ă 
vectorial ă
Programe modulare:
a.) Tehnica fotografic ă
b.) Prelucrarea imaginilor şi grafic ă vectorial ă (ini ţiere – nivel de 
amator)
c.) Prelucrarea imaginilor şi grafic ă vectorial ă (avansati – pentru 
firme)
Operator calculator
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Cursuri de pregatire, perfectionare  
Automodelism, Aeromodelism, Navomodelism
Automatizare şi Robotic ă

Design vestimentar
 
Asistent rela ţii publice, comunicare şi mass media
Management
Altele – lista completp ă disponibila pe site-ul www.ucstgm.ro  
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Consolidare și promovare site UCS

Anul acesta a marcat utilizarea site-ului ca unealt ă  de promovare – 
www.ucstgm.ro  un punct de informare, de promovare extern ă  a valorilor 
institu ţiei şi activita ţii aferente acesteia 

Am lansat pagina de facebook a UCS – ca unealt ă de promovare 

Site-ul a fost principala direc ț ie de ac ţ iune î n ce prive ş te vizibilitatea 
institu ţ iei având în vedere bugetul limitat ș i noilor trenduri social media – 
crearea și promovarea unei pagini de facebook / up-datarea e i continu ă 

Unealta util ă  pentru activitatea de comunicare ş i promovare a imaginii 
universit ă ţ ii prin distribuirea de materialelor promo ţ ionale online ş i a 
informa ților prin intermediul materialelor redactate  despr e universitate

18



Direcţii principale de promovare a UCS

Pentru a promova imaginea UCS au fost realizate î n 2014 ac ţ iuni de 
promovare prin intermediul rela ţ iilor cu mass media (conferin ţ e de pres ă, 
comunicate de pres ă, interviuri în emisiuni radio, TV) 
Materiale scrise ş i inform ă ri publice pentru evenimente ş i ac ţ iuni punctuale 
din „Agenda de business” 2014 în presa scris ă, online şi TV
Pagina web dezvoltat ă  ş i actualizarea ei permanent ă  cu informa ţ ii şi 
dezvoltarea strategic ă a site-ului
Utilizarea î n continuare a mijloacelor alternative de comunicare ca 
parteneriate, evenimente cultural artistice 

Î mbunata ţ irea permanent ă  a notorieta ţ ii, profesionalismului ş i imaginii 
institu ţiei va face obiectul eforturilor noastre şi în anul care va urma pentru a 
genera consisten ţ a, recunoa ş tere (awareness) ş i o valoare ad ă ugat ă 
comunit ății mure șene
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