ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
2017
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din USV a luat fiinţă în anul
1998 prin Ordinul nr. 3277/16.02.1998 al Ministerului Educaţiei Naţionale sub titulatura
de Centrul de Informare Profesională, Consiliere şi Orientare în Carieră (CIPCOC).
Reglementări ulterioare au determinat schimbări semnificative nu numai în titulatura
Centrului, dar şi în ceea ce priveşte misiunea, obiectivele, structura, modul de
organizare şi tipul de activităţi (Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.
3235/10.02.2005, 3617/16.03.2005, Ordinul nr. 650/ 2014 şi Ordinul MECS nr. 3070 din
14.01.2015).
Echipa permanentă a CCOC a fost constituită, până în octombrie 2015, din doi
psihologi și un coordonator. Din octombrie 2015, în conformitate cu Ordinul MECS nr.
3070 din 14.01.2015, au fost angajate patru cadre didactice, cu fracțiuni de normă, care
acoperă consilierea și orientarea în carieră a studenților din domeniile: socio-uman,
științe inginerești, științe economice și antreprenoriat.
În prezent, echipa CCOC are următoarea componență: un sociolog, un post
cadru didactic (patru fracțiuni de normă ocupate de patru cadre didactice) și un
coordonator. Un post de psiholog a fost ocupat până în martie 2017 când ocupantul a
intrat în concediu de creștere copil iar celălalt post de psiholog a rămas neocupat după
o serie de propuneri de scoatere la concurs.
În conformitate cu obiectivul fundamental al Centrului, şi anume oferirea de noi
oportunităţi de angajare tinerilor din sistemul educațional, în anul 2017, CCOC a
desfăşurat o serie de activităţi de consiliere și evaluare psihologică, educațională și
vocațională; sesiuni de training-uri pentru dezvoltarea competențelor transversale;
evenimente de carieră; studii și analize periodice utile pentru optimizarea permanentă a
procesului de educație și formare în mediul academic sucevean.
a) Consiliere educaţională, vocaţională şi evaluare psihologică
În ședințele de consiliere au fost abordate dificultăţi emoţionale, de concentrare a
atenţiei şi de învăţare, de rezolvare a conflictelor interpersonale, de gestionare a
stresului.

b) Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale
CCOC a propus o serie de training-uri de dezvoltarea personală. Înscrierea studenţilor
este liberă şi se realizează on-line. În cazul elevilor, training-urile în USV s-au
desfășurat în cadrul unui parteneriat derulat cu CJRAE.

Tabel 1. Training-uri oferite studenților
Tema
Titlul
1. Orientare
 Cum mă pregătesc pentru piața muncii
academică și
din domeniul tehnic?
profesională
 Importanța utilizării tehnologiei moderne
în pregătirea pentru un loc de muncă
 Competențe antreprenoriale
 Oportunitatea planului de afaceri
 Cheia succesului în afaceri
2. Managementul
 Managementul stresului
resurselor personale
3. Dezvoltarea
 Dizabilitatea între barieră și oportunitate
atitudinilor și valorilor
 Concurs de eseuri “O scrisoare de
recunoștință pentru profesorul meu”
 Team- building cu studenții voluntari
 Workshop “Dincolo de amfiteatru” (ed.
X)
 Adevăr și mit despre droguri
 Valențe terapeutice ale jocului (în
Spitalul Județean)
4. Informarea
 ABC-ul studentului USV (licență și
studenților de anul I
master)
Total

Tabel 2. Training-uri oferite elevilor
Tema
Titlul
1. Orientare
 Repere practice în OSP în cadrul
proiectului „De la excluziune la
academică
și promovare USV
incluziune, via academica LINACAD”

Training
2

Studenți
95

1

8

1
1
1
1

15
26
20
6

1
1

8
30

4
1

15
70

3
8

51
20

10

556

35

920

Training
7

Elevi
716

1

1

30
10 cadre
didactice
30

2

21

11

797
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2. Dezvoltarea
atitudinilor și valorilor
3. Antreprenoriat




Seminar regional Consiliere și
orientare în carieră pentru elevii de
liceu
Ce înseamnă să fii cetățean
european?
Cercetare, dezvoltare și inovare în
afaceri

Total

c) Evenimente de carieră:
Studenții USV au beneficiat de o serie de evenimente de carieră cu invitați și tematică
adaptată domeniului de studiu, evenimente realizate în parteneriat cu Unitatea de
Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii și în cadrul proiectelor „De
la excluziune la incluziune, via academica LINACAD” FDI-2017-0848 / CNFIS - FDI 2017 – 0562 și „Corelarea ofertei educaționale a USV în vederea integrării studenților și
absolvenților pe piața muncii” CNFIS- FDI-2017-0554.

Tabel 3. Evenimente de carieră
Tema
Titlul
1. Managementul
 MCT- traseu semnalizat
carierei tale
pentru viitorii profesioniști în
(MCT)
domeniul didactic
(martie 2016)
 MCT- traseu semnalizat
pentru studenții economiști
 MCT- traseu semnalizat
pentru studenții din domeniul
tehnic
 Universitate antreprenoriala Studenți antreprenori Syntra
Belgia
 Parteneri în organizarea
evenimentului "5 steps to
entrepreneurial success
leading team with
excellence" (3 întâlniri)
2. Promovare
 "OSF Open Day"
firmă
 OSF- promovare oferte
locuri de muncă și internship
 Computer Voice Systems



Promovarea programelor de
finanțare Start Up IMM și
Start Up Nation Romania
Capgemeni (porți deschise)

Total

Invitați
Director C.N. Petru Rareș
Profesor C.N. Petru Rareș
Profesor Șc. Gen. 3

Studenți
60

Capgemeni, Cristis,
Toastmasters
Assist Software, Ambro
SA, Grup Rossmann

180
180

69

Todd Geist, Scott Liston
(Procter & Gamble USA)

140

40
Reprezentanții firmelor

40
35
17

14
775

d) Studii şi analize periodice:


Ce se întâmplă cu absolvenţii USV?

Studiu cu caracter permanent realizat din anul 2006. Lotul investigat (absolvenţii care
au ridicat diploma de la Departamentul Acte de Studii în perioada iulie 2006 –
decembrie 2017). Aplicarea chestionarelor este realizată de personalul Departamentului
Acte de Studii, coordonator Maria Muscă, secretar şef USV, în sarcina CCOC fiind
actualizarea bazei de date privind absolvenţii USV.



Motivația și așteptările studenților de anul I

Studiul și-a propus cunoaşterea aspectelor motivaţionale ale orientării academice, a
orizontului de așteptări şi a modalităților de rezolvare a dificultăților de ordin personal
sau de învățare ale studenţilor de anul I. Investigaţia s-a efectuat în perioada 1
noiembrie - 15 decembrie 2017 pe un eșantion reprezentativ, structurat proporțional pe
facultăţi, care reprezintă 21,3% din totalul studenţilor anului I zi. În urma validării
chestionarelor, au rezultat 403 studenți investigați. În ultimii trei ani, CCOC a realizat
această cercetare în cadrul activității de promovare a serviciilor centrului de consiliere
studenților de anul I.


Statutul și satisfacția profesională a absolvenților USV

Studiul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaționale a USV în
vederea integrării studenților și absolvenților pe piața muncii” (CNFIS- FDI-2017-0554)
și și-a propus să răspundă la întrebarea „care sunt determinanţii satisfacției
profesionale ai absolvenților USV?” Au fost evaluate rolurile predictive a patru
constructe: capitalul uman, diferențe individuale stabile, climatul educațional și factorii
demografici în predicţia dimensiunii calitative a statutului socioprofesional. Lotul
investigat a fost constituit din 853 de absolvenți ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, studii de licenţă şi master.


Studentul USV de la risc de excluziune la succes academic

Cercetarea, desfășurată în cadrul proiectului „De la excluziune la incluziune, via
academica LINACAD” (FDI-2017-0848 / CNFIS - FDI - 2017 – 0562), a avut drept scop
identificarea factorilor de vulnerabilitate care conduc la excluziune socială. Factorii de
vulnerabilitate au fost structurați pe patru dimensiuni: factori care țin de particularități
individuale, de aspecte familiale, de mediul academic și de piața muncii. Chestionarul a
fost aplicat unui număr de 1011 studenți de la toate facultățile din USV în perioada
noiembrie-decembrie 2017.


e) Alte activităţi ale CCOC cu interes în sfera orientării academice şi
profesionale:
 Furnizarea datelor statistice privind absolvenții către facultățile din USV: FSEAP
(CIG), FIG (Istorie, Geografie), FSE, FDSA
 Întâlnirea angajaților CCOC cu John Liptak (Center of Career and Talent
Development, Radford University)
 Participarea la Seminarul Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră din
universităţi (noiembrie 2017).

Coordonator CCOC,
Lector univ. dr. Liliana BUJOR

