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Capitolul I
DISPOZIłII GENERALE
Art. 1 (1) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este înfiinŃat în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 650/2014 al ministrului educaŃiei naŃionale şi al
ministrului delegat pentru învăŃământul superior, cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare tehnologică
pentru aprobarea Metodologie-cadru privind organizarea şi funcŃionarea centrelor de
consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăŃământ superior din România1 şi a
Ordinului nr. 3070/2015 al ministrului educaŃiei şi cercetării ştiinŃifice pentru modificarea
Metodologie-cadru privind organizarea şi funcŃionarea centrelor de consiliere şi orientare în
carieră în sistemul de învăŃământ superior din România2 aprobată prin Ordinul ministrului
educaŃiei naŃionale şi al ministrului delegat pentru învăŃământul superior, cercetare ştiinŃifică
şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014.
(2) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) aplică prevederile Ordinului
comun al ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale şi al ministrului educaŃiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 1.804/4.469/2012 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, care precizează că învăŃarea
pe tot parcursul vieŃii este un drept garantat de lege.
(3) 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 continuu calitatea serviciilor educaŃionale. În
setul de norme şi proceduri menit să genereze o cultură intra-instituŃională a calităŃii, sprijinul
acordat studenŃilor în formarea lor de specialitate include nu numai existenŃa unor resurse
fizice (biblioteci, laboratoare, tehnica de calcul etc.), ci şi sprijinul uman, materializat în
consilierea şi orientarea în domeniul carierei şi integrării profesionale.
Art. 2 (1) Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) constă în
informarea, consilierea şi orientarea studenŃilor în domeniul carierei, în scopul unei mai bune
integrări pe piaŃa forŃei de muncă. Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)
completează oferta de servicii pentru:
a) studenŃii şi masteranzii UniversităŃii Ecologice din Bucureşti, indiferent de programul
de studiu sau forma de învăŃământ, inclusiv studenŃilor veniŃi la studii prin programe
de mobilităŃi, răspunzând solicitărilor de consiliere şi orientare profesională formulate
de către aceştia;
b) elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate cu unităŃi din
învăŃământul preuniversitar;
c) absolvenŃilor proprii sau ai altor universităŃi.
Art. 3 Principalele obiective pentru realizarea misiunii Centrului de Consiliere şi
Orientare în Carieră (CCOC) sunt următoarele:
a) asistarea studenŃilor în stabilirea rutei profesionale, prin consiliere privind alegerea
programelor de studii şi a disciplinelor (modulelor) opŃionale şi facultative din
planurile de învăŃământ;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în
carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
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c) orientarea şi consilierea elevilor/studenŃilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi
poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaŃional;
d) sprijinirea coordonatorilor de specializări în vederea armonizării planurilor de studii
cu cerinŃelor pieŃei de muncă;
e) asigurarea contactului eficient între organizaŃiile studenŃeşti şi Universitate;
f) identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative pentru
studenŃi;
g) compatibilizarea individului cu profilul de carieră;
h) formarea şi dezvoltarea abilităŃilor de integrare pe piaŃa forŃei de muncă;
i) facilitarea relaŃiei dintre studenŃi şi piaŃa muncii, astfel încât aceştia să cunoască
nevoile şi provocările reale ale pieŃei muncii;
j) creşterea angajabilităŃii studenŃilor în domeniile de studiu absolvite;
k) organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de consiliere individuală şi de grup pe
probleme de managementul carierei;
l) organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de consiliere individuală şi de grup pe
probleme personale şi educaŃionale.
Art. 4 Domeniile de activitate ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră
(CCOC) sunt următoarele:
a) consiliere educaŃională şi vocaŃională;
b) consiliere şi evaluare psihologică, psihopedagogică şi psihoterapie;
c) consiliere şi orientare profesională în carieră;
d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;
e) training profesional.

Capitolul II
CADRUL ORGANIZATORIC
Art. 5 (1) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) se subordonează
academic senatului şi administrativ rectorului UniversităŃii Ecologice din Bucureşti, fiind
poziŃionat ca structură în organigrama FacultăŃii de Psihologie.
(2) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este condus de un cadru
didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formare
profesională iniŃială ori continuă în unul din domeniile: psihologie, sociologie, ştiinŃele
educaŃiei3, numit director al CCOC, desemnat prin hotărârea senatului universitar la
propunerea consiliului de administraŃie.
(3) Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) prezintă anual
senatului universităŃii, cu avizul consiliului de administraŃie, un raport asupra serviciilor
oferite, care va fi publicat apoi pe site-ul UniversităŃii Ecologice din Bucureşti.
Art. 6 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) dezvoltă relaŃii
funcŃionale cu departamentele facultăŃilor din universitate, colaborează cu prorectorul pentru
activitatea didactică, precum şi cu comisiile specializate ale senatului universităŃii.
Art. 7 (1) Structura organizatorică a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră
(CCOC) are în componenŃă:
a) psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaŃională, consiliere şcolară şi
vocaŃională;
b) consilieri de carieră;
c) sociologi;
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d) cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenŃilor şi
absolvenŃilor.
(2) Numărul angajaŃilor din cadrul CCOC se stabileşte pornind de la numărul de
studenŃi înmatriculaŃi în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel puŃin 1
consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenŃi înmatriculaŃi.
Art. 8 Principalele atribuŃii ale directorului CCOC sunt:
a) armonizarea strategiei CCOC cu strategia de dezvoltare a universităŃii;
b) elaborarea planului de activităŃi ale centrului şi asigurarea bunei lor desfăşurări;
c) redactarea rapoartelor de activitate către conducerea UniversităŃii.
Capitolul III
STRATEGII DE INTERVENłIE
Art. 9 Consilierea şi orientarea studenŃilor, masteranzilor şi elevilor în carieră se
realizează prin următoarele modalităŃi de intervenŃie:
a) informare;
b) consiliere;
c) acumularea unei anumite experienŃe de lucru;
d) sprijinirea debutului în profesie.
Art. 10 Consilierea şi orientarea în carieră prin informare are în vedere:
a) informarea cu privire la domeniile de activitate unde studiile absolvite (diploma
obŃinută) au aplicabilitate;
b) informarea privind Clasificarea OcupaŃiilor din România (C.O.R.) şi
corespondenŃa acestora cu Clasificarea InternaŃională Standard a OcupaŃiilor (I.S.C.O.) –
varianta 88 (COM) din Uniunea Europeană, prin punerea la dispoziŃie a unor informaŃii cu
privire la rolul unor instituŃii ca: Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice,
Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea NaŃională
pentru Calificări);
c) informarea privind asociaŃiile profesionale şi colegiile de specialitate care îndrumă
şi coordonează ocupaŃiile aferente diverselor domenii de studii;
d) organizarea unor întâlniri cu specialişti practicieni, în scopul familiarizării
studenŃilor cu atribuŃiile, beneficiile, dificultăŃile unor ocupaŃii specifice domeniului de studii
urmat;
e) informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaŃionale şi ocupaŃionale
disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel
universitar, în conformitate cu Registrul naŃional al calificărilor în învăŃământul superior
(RNCIS) şi Cadrul naŃional al calificărilor (CNC), prin mijloace specifice precum sesiuni de
prezentare de tip "zilele porŃilor deschise", târguri educaŃionale, vizite tematice etc.
Art. 11 Consilierea şi orientarea în carieră se realizează în primul rând de către acel
cadru didactic desemnat al facultăŃii, recunoscut prin competenŃele sale de consilier de
carieră în domeniul profesional şi al specializărilor specifice acelei facultăŃi din cadrul UEB şi
vizează:
a) asigurarea unui program săptămânal de consultaŃii în cadrul căruia fiecare consilier
de carieră al facultăŃii respective are stabilite 2 ore la dispoziŃia studenŃilor şi desemnarea a
câte unui cadru didactic îndrumător (tutore) pentru fiecare an de studii;
b) formularea de recomandări în privinŃa alegerii disciplinelor opŃionale şi a celor
facultative, precum şi în legătură cu domeniul de desfăşurare a practicii de specialitate;
c) întocmirea unor bibliografii suplimentare, conform centrelor de interes ale
studenŃilor;
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d) consilierea studenŃilor şi masteranzilor pe linia autocunoaşterii psihologice şi
orientării vocaŃionale în carieră, se realizează numai de către consilierii-psihologi de carieră
cu ajutorul metodelor şi testelor psihologice profesionale intrate în acest scop în dotarea
CCOC din cadrul UEB;
e) înŃelegerea conceptului de carieră definită, în acest context, ca „parcurs profesional
cu rezultate peste medie datorate profilului vocaŃional, aptitudinal şi de personalitate adecvat,
compatibil cu profilul profesional şi de carieră ales ”; un asemenea tip specializat de asistenŃă
urmăreşte, pe de-o parte, evaluarea unor abilităŃi specific necesare profesării cu succes într-o
anumita zonă a domeniului de studii, iar pe de altă parte, are în vedere 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.;
f) informarea şi consilierea studenŃilor asupra rutelor educaŃionale şi ocupaŃionale din
cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior, pentru cicluri de învăŃământ superioare.
Art. 12 Consilierea şi orientarea în carieră prin acumularea unei anumite experienŃe de
lucru are în vedere:
a) efectuarea practicii de specialitate în instituŃii de profil, cu autoritate recunoscută în
domeniu, ca modalitate de a participa la diverse activităŃi într-un mediu de lucru profesional;
b) încheierea unor contracte de parteneriat cu organizaŃii în care studenŃii să
desfăşoare acŃiuni pe bază de voluntariat, dobândind cunoştinŃe practice şi abilităŃi ce pot fi
incluse în portofoliul de experienŃă al acestora, ca măsură valabilă pentru studenŃii anumitor
specializări;
c) mobilizarea studenŃilor spre a participa la programele de internship (de tipul Start
Internship România) şi la târgurile de internship;
d) antrenarea studenŃilor în programe de mobilităŃi, pentru efectuarea unor stagii de
practică în Ńări din Uniunea Europeana, Universitatea Ecologică fiind semnatară a Cartei
Universitare Erasmus;
e) integrarea studenŃilor cu rezultate deosebite în colectivele/temele de cercetare ale
cadrelor didactice, ca modalitate de implicare într-o activitate cu relevanŃă academică şi cu
aplicabilitate practică.
Art. 13 Sprijinirea debutului în profesie are în vedere acŃiuni legate de creşterea
gradului de inserŃie pe piaŃa muncii a studenŃilor şi absolvenŃilor, prin oferirea unor servicii
precum:
a) consilierea absolvenŃilor, la solicitarea acestora, cu privire la strategiile de
investigare a
pieŃei de muncă, întocmirea CV-ului, întocmirea scrisorilor de intenŃie şi prospectare,
pregătirea portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
b) elaborarea, la solicitarea absolvenŃilor, a unor bibliografii pe profilul postului;
c) organizarea de prezentări de companii;
d) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenŃelor transversale ale studenŃilor;
e) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea
absolvenŃilor pe piaŃa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională,
precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
f) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserŃiei pe
piaŃa muncii;
g) susŃinerea intereselor absolvenŃilor UniversităŃii Ecologice din Bucureşti şi
îndrumarea de specialitate în domeniile ecologic, social, economic, prin intermediul
AsociaŃiei Alumni, constituită în vederea sprijinirii profesionale a acestora.
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Capitolul IV
DISPOZIłII FINALE
Art. 14 Prezentul Regulament de organizare şi funcŃionare a Centrului de
Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din Universitatea Ecologică din Bucureşti a fost
revizuit şi aprobat în şedinŃa Senatului din data de 02.06.2016 şi intră în vigoare de la data
aprobării.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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