RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN
CARIERĂ – ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

1. Aspecte generale ale organizării şi funcŃionării Centrului de Consiliere şi
Orientare în Carieră
Centrul Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este înfiinŃat în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 650 / 2014 al ministrului educaŃiei naŃionale şi cu Ordinul nr. 3070 /
2015 al ministrului educaŃiei şi cercetării ştiinŃifice privind modificarea Metodologie-cadru de
organizare şi funcŃionare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de
învăŃământ superior din România.
Centrul de Orientare în Carieră (COC) aplică prevederile Ordinului nr. 1804 / 2012 al
ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale şi al ministrului educaŃiei, cercetării,
tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass
şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a
carierei pe tot parcursul vieŃii, în temeiul art. 13 din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Consilierea şi orientarea în carieră, a studenŃilor şi absolvenŃilor programelor de studii
de licenŃă şi de master organizate în Universitatea Ecologică din Bucureşti, se înscrie în
politica instituŃiei de a asigura şi îmbunătăŃi permanent calitatea serviciilor educaŃionale. Ca
urmare, în setul de norme şi proceduri menit să genereze o cultură intra-instituŃională a
calităŃii, sprijinul acordat studenŃilor în formarea de specialitate include atât existenŃa unor
resurse fizice (biblioteci, laboratoare, tehnica de calcul etc.), cât şi sprijinul uman materializat
în consilierea şi orientarea în domeniul carierei şi integrării profesionale.
2. Misiunea, obiectivele şi domeniile de activitate ale Centrului Consiliere şi
Orientare în Carieră
Misiunea CCOC constă în informarea, consilierea şi orientarea studenŃilor în
domeniul carierei în scopul unei mai bune integrări pe piaŃa forŃei de muncă. Aceste servicii
se adresează studenŃilor şi masteranzilor UniversităŃii Ecologice din Bucureşti de la toate
programele de studii şi forme de învăŃământ, inclusiv studenŃilor veniŃi la studii prin programe
de mobilităŃi.
Principalele obiective pentru realizarea misiunii CCOC sunt următoarele:
• orientarea şi consilierea studenŃilor în planificarea şi gestionarea optimă a traseului
educaŃional;

• sprijinirea consilierilor de carieră în organizarea unor activităŃi de informare a
studenŃilor, încât aceştia să cunoască perspectivele de integrare profesională în relaŃie cu
oferta / disponibilităŃile pieŃei muncii;
• compatibilizarea persoanelor cu profilul de carieră şi reducerea abandonului
universitar din motive profesionale - de orientare în carieră, sau din motive personale - de
adaptare la mediul universitar;
• dezvoltarea unor abilităŃi menite să sprijine integrarea pe piaŃa muncii şi, implicit,
creşterea angajabilităŃii studenŃilor în domeniile de studiu absolvite;
• organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de consiliere de grup şi individuală pe
probleme de managementul carierei;
• organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de consiliere de grup şi individuală pe
probleme personale şi educaŃionale.
Domeniile de activitate CCOC sunt următoarele:
• consilierea şi orientarea în carieră;
• consilierea educaŃională şi vocaŃională;
• evaluarea şi consilierea psihologică pe probleme personale (la cerere);
• elaborarea unor materiale destinate activităŃilor specifice de evaluare, formare,
informare;
• formarea unor abilităŃi socio-profesionale transferabile.
3. Aspecte organizatorice ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră
CCOC dezvoltă, prin intermediul consilierilor de carieră, relaŃii funcŃionale cu
departamentele facultăŃilor, colaborează cu prorectorul pentru activitatea didactică, precum şi
cu comisiile specializate ale Senatului UniversităŃii.
Centrul oferă studenŃilor servicii de specialitate având în componenŃa sa psihologi
atestaŃi în specialitatea Psihologie educaŃională, consiliere şcolară şi vocaŃională, pedagogi,
consilieri de carieră, cadre didactice cu expertiză în domeniile de specializare urmate de
studenŃi.
În baza atribuŃiilor sale, directorul CCOC acŃionează pentru armonizarea strategiei
Centrului cu strategia de dezvoltare a UniversităŃii, în concordanŃă cu care elaborează planul
de activităŃi al acestuia.
4. ActivităŃile Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră în anul universitar
2016-2017
În anul universitar 2016-2017 s-a reorganizat parŃial activitatea Centrului, prin
preluarea sa de către un coordonator nou şi, în anumite facultăŃi, de către consilieri de carieră
nou numiŃi. Activitatea actualei echipe a debutat prin elaborarea unui plan de perspectivă şi
stabilirea strategiilor de intervenŃie ale Centrului, urmate de informarea studenŃilor şi
masteranzilor din fiecare facultate cu privire la serviciile oferite de CCOC.
Activitatea de consiliere şi orientare a studenŃilor şi masteranzilor în carieră s-a
realizat prin intermediul a patru strategii: informarea; consilierea; acumularea unei anumite
experienŃe de lucru; sprijinirea debutului în profesie.
Din perspectiva informării – s-a realizat:
informarea studenŃilor şi absolvenŃilor cu privire la domeniile de activitate unde
studiile urmate şi diploma obŃinută au aplicabilitate, precum şi privitor la etapele dezvoltării
unei cariere într-un domeniu sau altul; pentru studenŃii FacultăŃii de Psihologie, grup-Ńintă în
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cadrul Proiectului POS-DRU/189/2.1/G/155776 - „InvestiŃii în psihologii de mâine”, s-a
elaborat Ghidul studentului la psihologie, distribuit tuturor studenŃilor din anul I IF - IFR şi
masteranzilor;
• informarea studenŃilor şi absolvenŃilor privind Clasificarea OcupaŃiilor din România
(COR.) şi corespondenŃa acestora cu Clasificarea InternaŃională Standard a OcupaŃiilor
(ISCO) – varianta 88 (COM) din Uniunea Europeană; de asemenea, s-au oferit informaŃii
privitoare la competenŃele şi activitatea instituŃiilor care coordonează activitatea în domeniile
de interes pentru studiile absolvite (Ministerul EducaŃiei NaŃionale, Ministerul Muncii şi
JustiŃiei Sociale, Ministerul Mediului, Autoritatea NaŃională pentru Calificări etc.;
• informarea studenŃilor şi absolvenŃilor privind asociaŃiile profesionale şi colegiile de
specialitate care îndrumă şi coordonează ocupaŃiile aferente diverselor domenii de studii;
• organizarea de către COC, dincolo de iniŃiativele departamentelor din facultăŃi, a unor
întâlniri cu specialişti practicieni, în scopul familiarizării studenŃilor cu atribuŃiile, beneficiile,
dificultăŃile unor ocupaŃii specifice domeniului de studii urmat; de exemplu: concursul Vreau
să fiu antreprenor! (6 aprilie 2017) la care au participat studenŃi din Universitatea Ecologică –
Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Facultatea de Ecologie şi ProtecŃia Mediului – şi elevilor
din câteva liceelor bucureştene; dezbaterea Responsabilitate, moralitate şi succes în profesia
de psiholog (23 mai 2017).
Din perspectiva consilierii profesionale şi pe probleme psihologice personale – în
cursul anului universitar 2016-2017, la fel ca şi în anii anteriori:
• consilierii de carieră şi tutorii de an din fiecare facultate au asigurat programe de
consultaŃii pe probleme specifice de carieră, proprii domeniilor de studii respective;
• consilierii de carieră implicaŃi direct în funcŃionarea CCOC, specialişti din Facultatea
de Psihologie, au asigurat programe de consultaŃii pe probleme generale de carieră, ca şi pe
probleme psihologice personale la solicitarea unor studenŃi (Anexa 1-Programul CCOC), şi
anume:
o consilierea studenŃilor şi masteranzilor pe linia autocunoaşterii psihologice şi
orientării vocaŃionale în carieră, cu ajutorul metodelor şi testelor psihologice profesionale;
o dezbaterea problemelor legate de carieră definită ca parcurs profesional cu
rezultate peste medie datorate profilului vocaŃional, aptitudinal şi de personalitate adecvat,
precum şi discutarea unor aspecte privind compatibilitatea profilului personal cu cel
profesional;
o evaluarea psihologică a unor abilităŃi specifice profesării cu succes într-o anumită
zonă a domeniului de studii;
o dezvoltarea unor abilităŃi, în special a celor transferabile, de tipul: empatie,
inteligenŃă şi rezistenŃă emoŃională, flexibilitate mentală, comunicare eficientă, lucrul în
echipă, capacităŃi decizionale, capacităŃi de gestionare a conflictelor, toleranŃă la diversitate
etc.;
• toŃi consilierii de carieră au informat şi sfătuit absolvenŃii studiilor de licenŃă privitor
la urmarea programelor masterale organizate de Universitatea Ecologică;
• Centrul de orientare în carieră s-a implicat şi în acest an universitar în efectuarea
practicii de specialitate, organizând stagii de practică pentru o parte din studenŃii FacultăŃii de
Psihologie; de asemenea, CCOC a participat în mod direct, alături de celelalte structuri din
Facultate, la proiectul “InvestiŃii în psihologii de mâine”, POSDRU/189/2.1/G/155776,
derulat de Colegiul Psihologilor, proiect în cadrul căruia toŃi studenŃii din programele de
licenŃă şi master au efectuat o practică de specialitate retribuită, în cabinete şi unităŃi medicale
din Bucureşti;
• specialişti din Facultatea de Psihologie au asigurat în cadrul CCOC, la solicitarea unor
studenŃi, programe de consultaŃii pe probleme, constând în evaluări psihologice şi învăŃarea
metodelor de intervenŃie / strategiilor de gestionare a unor dificultăŃi şi probleme de viaŃă;
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Din perspectiva acumulării unei anumite experienŃe de lucru de către studenŃi – în
cadrul fiecărei facultăŃi consilierii de carieră şi tutorii de an s-au implicat în:
• efectuarea practicii de specialitate în instituŃii de profil, ca modalitate de a participa la
diverse activităŃi într-un mediu de lucru profesional;
• încheierea unor contracte de parteneriat cu organizaŃii în care studenŃii să desfăşoare
acŃiuni pe bază de voluntariat, dobândind cunoştinŃe practice şi abilităŃi recunoscute ca
experienŃă profesională pentru studenŃii anumitor specializări; de exemplu, participarea a 7
studenŃi de la Facultatea de Psihologie într-un program de voluntariat în cadrul Proiectului
“Libertatea din spatele gratiilor”, proiect derulat în perioada februarie 2016–prezent de
DirecŃia Generală a Penitenciarelor – Penitenciarul Găeşti; participarea a 15 studenŃi din
Facultatea de Psihologie la 3 campanii antidrog desfăşurate în liceele: Ion Neculce
(16.05.2017), Aurel Vlaicu (18.05.2017), Elena Cuza (30.05.2017)
• mobilizarea studenŃilor, în colaborare cu Biroul Erasmus, pentru a participa la
programele de mobilităŃi, la programele de internship (de tipul Start Internship România) şi la
târgurile de internship; de exemplu: în programele de mobilităŃi au desfăşurat stagii de
practică studenŃi ai FacultăŃii de Ecologie şi ŞtiinŃele Mediului (Grecia) şi au urmat programe
de studii studenŃi din Facultatea de ŞtiinŃe Economice (Irlanda), Facultatea de Psihologie
(Spania, Lituania).
• integrarea studenŃilor cu rezultate şcolare deosebite în colectivele / temele de cercetare
ale cadrelor didactice, ca modalitate de implicare într-o activitate cu relevanŃă academică şi cu
aplicabilitate practică.
• Din perspectiva sprijinirii debutului în profesie al absolvenŃilor – s-au avut în vedere
desfăşurarea de acŃiuni legate de creşterea gradului de inserŃie pe piaŃa muncii a studenŃilor şi
absolvenŃilor, prin oferirea unor servicii, precum:
• consilierea, la solicitarea absolvenŃilor, cu privire la strategiile de investigare a pieŃei
muncii, întocmirea CV-ului, întocmirea scrisorilor de intenŃie şi prospectare, pregătirea
portofoliului de angajare, interviului de angajare;
• elaborarea, la solicitarea absolvenŃilor, a unor bibliografii pe profilul postului urmărit;
• organizarea de prezentări a unor instituŃii, firme;
• culegerea de date, pe baza unor chestionare concepute special, în scopul monitorizării
inserŃiei absolvenŃilor pe piaŃa muncii şi al eficientizării AsociaŃiei Alumni, ca organizaŃie de
menŃinere a legăturii dintre foştii studenŃi, dintre aceştia şi Universitate, inclusiv pentru
sprijinirea acestora în diverse situaŃii profesionale
10. 05. 2017

Director CCOC
Conf. univ. dr. Irina Anca Tănăsescu

Raportul privind activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul
universitar 2016-2017 a fost discutat şi aprobat în şedinŃa senatului universităŃii din data
18.05.2017.
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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