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CARACTERISTICILE INSTRUIRII
UCENICILOR

Ucenicul este într-o relație de instruire cu întreprinderea și, în același timp, este elev al unei 
școli profesionale cu frecvență parțială. Ucenicul este plătit.
Durata – de obicei în jur de 3 ani / > 200 profesii
În diferite țări timpul de învățare petrecut la întreprinderile de instruire și în școli este diferit
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Tabelle1

				Verkauf

		schulische Ausbildung		20%

		praktische Ausbildung		80%

				Ziehen Sie zum Ändern der Größe des Diagrammdatenbereichs die untere rechte Ecke des Bereichs.







 În Austria este o tradiție de lungă durată
 Instruire profesională organizată de întreprinderi și școli 
 Întreprinderea este stabilită și recunoscută ca un loc pentru învățare
 O cale în cadrul sistemului național de educare
 Know-how / instruirea este actuală 
 Cea mai „ieftină“ modalitate de instruire profesională într-un sistem de 

educație publică
 80 % instruire la întreprindere / 20% instruire la școala profesională part-time

 Ucenicii sunt angajați ai întreprinderii
 Contract de ucenicie
 Ucenicii primesc salariu 
 Unul din motivele ratei destul de joase a șomajului în rândul tinerilor din

Austria (Feb. 2019; Austria: #4 in EU-ranking, source: Eurostat, 1.4.2019)

CE ÎNSEAMNĂ INSTRUIRE DUALĂ?



"Partenerii sociali - în special 
întreprinderile - sunt promotorii uceniciei”
Guvernare și Finanțe

Ucenicie cu 
succes

„Meseria este mai mult decât un loc de 
muncă”
Concept

„Un ucenic este de asemenea benefic și 
pentru întreprindere" 
Beneficii pentru uzine

„Calitatea este responsabilitatea tuturor 
părților implicate"
Mecanisme de garantare a calității 

„Un ucenic se adaptează cerințelor de 
calificare în evoluție“ 
Mecanisme pentru  adaptare și inovare

"Ucenicia – o cale de instruire atractivă 
pentru tineri"
Solicitare pentru angajați tineri

"Administrare simplă și procese clare și 
transparente"
Administrare și implementare

7 FACTORI AI SUCCESULUI

https://www.ibw.at/forschung/berufsbildung-international/field/research/key-area/research_6/



Scop:
a înființa clase-pilot pentru învățământul dual

Viziune:
Introducerea elementelor de învățământ dual – în baza inițiativei și 
participării active a întreprinderilor austriece din Republica Slovakă

Misiune: 
Contribuie la reintroducerea studierii în baza activității de muncă în 
Republica Slovakă  și soluționarea problemei insuficienței de forță 

de muncă calificată, bine instruită, în industrie

PROIECTUL „YOUNG STARS“



Situația în 2014

 Studenți:  scepticism (proiect - pilot) 
părinți interes redus față de meserii tehnice 

“mitul nivelului A” 

 Întreprinderi: lipsa cunoștințelor și experienței privind învățământul dual 
lipsa echipamentului / infrastructurii pentru instruire 
foarte interesați și devotați 

 Școala profesională: experiență parțială de cooperare cu întreprinderile 
instruire organizată de angajator
dorință mare de a coopera 
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Situația în 2014

 Legislație: Legea cu privire la învățământul profesional în elaborare 

 Suport instituțional : Ministerul Educației din Slovacia 
Clusterul companiilor din industria 

automobilistică din Slovacia 

Condiții de implementare a proiectului pilot:
 Utilizare la maxim a cadrului legal existent
 Acord între întreprinderi cu privire la aceleași condiții de bază
 Cooperare în de aproape a tuturor părților
 Coordonare locală a proiectului de către oficiul Camerei Federale a 

Austriei în Bratislava
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Organizarea proiectului

 diverse întreprinderi interesate
 distanța geografică scurtă
 acord cu privire la un program comun de ucenicie (vocație)
 un număr minim de ucenici pe an
 angajament multianual
 dorința de a coopera cu școli / ministere

 => Caracteristicile unui proiect-pilot: întrebări de natură juridică, 
elaborarea curriculei



PROIECTUL „YOUNG STARS“
Standarde minime pentru implementare:
 A spori cota instruirii practice
 Caracteristicile principale ale învățământului dual în sistemul local

 remunerarea ucenicilor
 formator în cadrul companiei: pregătirea în comun
 echipamente de bază (În funcție de ucenicia respectivă)
 contract de ucenicie cu compania și în același timp elevii școlii 

profesionale
 contract standard: școală - companie
 contract de ucenicie standard: companie - ucenic

 adaptarea curriculum-ului existent bazat pe necesitățile întreprinderii
 Proces comun de căutare /angajare a ucenicilor
 Certificate: examen de absolvire și certificat de ucenicie, examen 

pregătit și organizat de experți



Etapa 1: înființarea unui „cluster de întreprinderi “ + acord privind 
ocupațiile

întreprinderile: sondaj / evaluare individuală la întreprinderi / ședințe ale 
grupului de lucru 

Etapa 2: Introducere în sistemul slovak de educație
Evaluarea cadrului legal, selectarea școlii-partener, elaborarea / adaptarea 
curriculumu-lui

Etapa 3: marketing: selectarea informației de către ucenici
Pliante, evenimente de informare pentru candidații interesați + părinți, 
planificarea și implementarea procedurii de selectare

Etapa 4: pregătirea instruirilor practice la întreprindere
suport în planificarea infrastructurii și resurselor (umane), evaluarea anturajului 
pentru instruire în fiecare întreprindere, formare a formatorilor
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Ocupații/Profesii

 Programarea mașinilor de sudare:  4 ani, nivelul A
 Tehnician-mecatronic: 4 ani, nivel A
 Tehnologia producerii uneltelor: 4 ani, nivel A

Proporția teorie / practică

 40 %  instruire teoretică la școala profesională 
 60 % instruire practică la întreprindere
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Cheltuieli pentru întreprindere

 „Grant de motivare“: anul 1: 40 € / lună, anul 2: 60 € / lună, anul 3: 80 
€ / lună, anul 4: 100 € / lună)

 plus remunerare pentru muncă productivă (60 % din salariul minim = 
apr. 1,30 € / oră)

Cheltuieli pentru autorități

 Partea teoretică: profesori de liceu 



PROIECTUL „YOUNG STARS“

Motivare pentru ucenici: perspective de viață

 Remunerare lunară
 Avantaje sociale: hrană, haine de lucru, transport
 Posibilitate de schimb de experiență peste hotare 
 Studierea limbii
 Contract de muncă imediat după finisarea uceniciei
 Diplome / grade:

 Diploma de muncă
 Nivel A



Care sunt beneficiile?

 Forță de muncă calificată, bine instruită
 Instruire conform cerințelor întreprinderii
 Cale durabilă de angajare a forței de muncă calificate
 Contribuția întreprinderii pentru societate
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Legea cu privire la învățământul profesional din Slovacia Nr. 61/2015, din 

01.04.2015

 Întreprinderile sunt acreditate (Certificat de la Camera profesională respectivă)
 Contract de ucenicie între companie și ucenic
 Contract între întreprindere și școala profesională privind instruirea duală
 Întreprinderea - formator: min. 3 ani practică, cursul de formare a formatorilor
 Instruire practică: minimum: 50 % pentru studii de 4 ani, 60% pentru studii de 3 

ani
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http://www.svecaspol.sk/sk
http://www.bauergears.com/de/Default.asp
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.secop.com/fileadmin/user_data/images/home/animation_start.jpg&imgrefurl=http://www.secop.com/de/secop-austria-production-912x514.html&h=512&w=912&tbnid=cmBDuiotoeS7EM:&zoom=1&docid=GsKaJr_a8grMNM&ei=UB4tVJO6HandywO734LQCw&tbm=isch&ved=0CCMQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=449&page=1&start=0&ndsp=16


Status quo

 Legea cu privire la învățământul profesional în vigoare
 Introducerea învățământului dual la nivel național: mai mult de 5.000 locuri 

pentru ucenici 
 Perspectiva profesională pentru tineri în regiunea lor
 Întreprinderile dispun de forță de muncă calificată
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Proiecte în 7 țări

 în cooperare cu întreprinderi austriece și locale
 În colaborare cu autoritățile naționale din domeniul educației  și școlile 

profesionale în cadrul sistemului național de educație respectiv
 Mai mult de 1700 ucenici în mai mult de 25 specialități
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https://youtu.be/4Naeh9zbAiw?
t=3

https://youtu.be/4Naeh9zbAiw?t=3


Bernhard Kaufmann

Sector Manager Education
Austrian Federal Economic Chamber
A-1040 Vienna
T +43 5 90 900 3776
bernhard.kaufmann@wko.at
wko.at/aussenwirtschaft/

Vă mulțumesc pentru atenție!
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