ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
2018
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).
În prezent, echipa CCOC are următoarea componență: un sociolog, un post
cadru didactic (patru fracțiuni de normă pentru patru cadre didactice- consilieri de
carieră care au competențe în patru domenii: științe sociale, științe inginerești,
antreprenoriat și științe umaniste), un psiholog (angajat din martie 2018 pe perioadă
determinată, titularul postului a intrat în concediu de creștere copil din martie 2017) și
un coordonator. Un post de psiholog și o fracțiune de normă pentru postul de consilier
de carieră în domeniul științelor umaniste au rămas neocupate 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 prin activități de consiliere și
orientare în carieră pentru gestionarea optimă atât a traseului academic, cât și a celui
profesional, în anul 2018 CCOC a desfăşurat activități structurate conform principalelor
direcții de lucru ale acestei structuri: 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
Activitatea de consiliere vizează atât componenta psihologică, cât și cea de orientare în
carieră. Aproximativ 60 de studenți au beneficiat, în peste 110 ședințe de consiliere
psihologică și orientare în carieră, de suport și asistență de specialitate în rezolvarea
unor probleme precum: dificultăți de învățare, de management al timpului, de integrare
în mediul academic, de gestiune a emoțiilor. Se adaugă și 11 studenți care au beneficiat
de servicii de evaluare psihologică în 27 de ședințe.

b) Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale
CCOC a propus o serie de training-uri de dezvoltare personală. Înscrierea studenţilor
este liberă şi se realizează on-line. În cazul elevilor, training-urile în USV s-au
desfășurat în cadrul unor parteneriat derulate cu diverse licee (ex. Colegiul de Industrie
Alimentară Suceava).

Tabel 1. Training-uri oferite studenților
Tema
Titlul
1. Orientare
 Managementul carierei
academică și
 Cum se completează un CV?
profesională
 Workshop - JA Business Plan
Challenge 2018
2. Managementul
 Managementul timpului
resurselor personale
 Workshop “Dincolo de amfiteatru” (ed.
XI)
 Concurs de eseuri “O scrisoare de
recunoștință pentru profesorul meu”
(ed. a III-a)
 Team building voluntari CCOC
3. Învățarea în mediul
 Redactarea unei lucrări științifice
academic
 Tehnici de învățare eficientă
 Pregătire pentru învățare
 Totul despre informația academică
 Emoțiile și eficiența lor în învățare
 Stresul ca resursă în sesiune
4. Informarea
 ABC-ul studentului USV (licență și
studenților de anul I
master)
 Pentru o studenție fericită
Total

Tabel 2. Training-uri oferite elevilor
Tema
Titlul
1. Orientare
 Motivarea în carieră
academică
și promovare USV
2. Învățarea în școală
 Pregătire și învățare
Total

Training
1
1
1

Studenți
13
19
11

1
1

10
30

1

45

lunar
1
10
10
3
1
1
10

15
25
244
255
9
4
4
500

4
46

15
1199

Training
3

Elevi
68

1
4

28
96

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.

Tabel 3. Evenimente de carieră
Tema
Titlul
1.
 Conferință “Develop
Managementul
Yourself for Purposeful
carierei tale
and Disciplined
(MCT)
Leadership”
 Eveniment de carieră
pentru studenții
economiști




2. Promovare
firmă





Eveniment de carieră
pentru studenții din
domeniul tehnic
Conferință pentru studenți:
Piata Muncii
Eveniment de cariera:
Pregătirea pentru piața
muncii: CV–ul, scrisoarea
de motivație, prezentarea
la interviu
Open Doors Capgemini
Suceava- ian
Open Days Capgemenimartie
Open Days Capgemeninov

Invitați
Scott Liston si Dave Murphy,
SUA

Studenți
59

Doroftei B.- Primăria Suceava
Zarujanu A.- Consiliul
Județean Suceava
Ungureanu -Camera de
Conturi Suceava
Huțuleac D.- Voice Systems
Guriță O.

54

prof Maroc, Univ Hassan II

35

Strugaru O. - USV
Dragoman A.- Goodmorning
Olanda
Chifu D. - Director Metropolitan
Life
Studenții s-au deplasat la
sediul instituției

17

Total

30

20
16
11
242

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 –
noiembrie 2018). Aplicarea chestionarelor este realizată de personalul Departamentului
Acte de Studii, coordonator Maria Muscă, secretar şef USV, în sarcina CCOC fiind
actualizarea bazei de date și prelucrarea statistică a informațiilor privind absolvenţii
USV. Datele pentru ultimele trei promoții (2015, 2016, 2017) au fost prelucrate la nivelul
întregului lot (Anexa 15).



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 – 30
noiembrie 2018 pe un eșantion reprezentativ, structurat proporțional pe facultăţi, care
reprezintă 33,3% din totalul studenţilor anului I zi. În urma validării chestionarelor, au
rezultat 660 studenți investigați. În ultimii ani CCOC a realizat această cercetare în
cadrul activității de promovare a serviciilor Centrului de Consiliere studenților de anul I.
 Abandonul în USV
Studiul și-a propus să identifice, printr-o anchetă pe bază de chetionar, motivele reale
pentru care studenții decid să abandoneze studiile universitare dar și soluții concrete
pentru remedierea acestei stări de fapt. Aplicarea chestionarelor a început în iunie 2018
și este realizată de către personalul secretariatelor facultăților la momentul ridicării
documentelor personale de către foștii studenți. În acest moment avem în baza de date
69 de chestionare, rezultatele analizei urmând a fi prezentate conducerii USV la
începutul anului 2019.
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
 Participarea la Seminarul Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră din
universităţi (noiembrie 2018).

Coordonator CCOC,
Lector univ. dr. Liliana BUJOR

