ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
în UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE din SUCEAVA
2019

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), doi psihologi (unul dintre psihologi și-a reluat
activitatea din martie 2019, revenind din concediu de creștere copil, iar celălalt a fost
angajat pe perioadă nedeterminată, începând cu luna septembrie 2019). O fracțiune
de normă pentru postul de consilier de carieră în domeniul științelor umaniste a fost
ocupat prin concurs, în decembrie 2019. Activitatea CCOC este coordonată, conform
Regulamentului 24 din 26.03.2015, de un coordonator, cadru didactic cu formare în
domeniul psihologie.
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 2019 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. Un număr de 41 de studenți au beneficiat, în aproximativ 100 de
ședințe de consiliere psihologică, de suport și asistență de specialitate în rezolvarea
unor probleme precum: dificultăți de învățare, de management al timpului, de
integrare în mediul academic, de gestionare a emoțiilor. Se adaugă și 60 de studenți
care au beneficiat, din partea consilierilor de carieră, de servicii de consiliere și
orientare în carieră. În plus, 3 elevi au primit servicii de evaluare psihologică,
consiliere psihologică și orientare în carieră, în aproximativ 8 ședințe.
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b) Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale
CCOC a realizat o serie de training-uri de dezvoltare personală. Înscrierea
studenţilor este liberă şi se realizează on-line.
Tabel 1. Training-uri oferite studenților
Tema

Titlul

Training-uri

Studenți

1.
Orientare
academică și
profesională

 Workshop Junior Achievement Business
Plan Challenge
 Mangementul carierei (CV, scrisoare de
motivație, interviu de angajare, brand
personal, oportunități pe piața muncii)
 Antreprenor sau intraprenor. Puncte
comune de interes
 Factori motivaționali în antreprenoriatul
feminin
 Cercetare, dezvoltare, inovare și surse de
finanțare pentru idei creative
 Work-shop Dincolo de amfiteatru (ediția a
XII-a)
 Managementul timpului
 Managementul stresului
 Comunicarea interpersonală. Prevenirea
conflictelor
 Comunicare și asertivitate
 Comunicarea în relația profesor-student
 Coaching și Dezvoltare Personală
 Inteligența emoțională în alegerea carierei
 Concurs de eseuri O scrisoare de
recunoștință pentru profesorul meu (ediția
a IV-a)
 Training voluntari - construirea echipei
 Tehnici de învățare
 Motivația pentru învățare
 Tehnoredactare Word/ Excel (adresat
studenților din domenii non-tehnice)
 Invățarea și stresul
 Redactarea unei lucrări științifice
 Promovare CCOC în rândul studenților
(toți anii)
 Promovare CCOC - Mă orientez în
studenție cu Harta studentului de anul I

1

11

10

126

1

47

1

41

7

161

1

54

2
2
1

14
16
37

1
2
4
1
1

17
56
182
6
46

4
11
3
2

13
361
36
6

1
1
4

7
6
127

22

1088

83

2458

2.
Antreprenoriatul
în USV

3.
Managementul
resurselor
personale

4.
Învățarea în
mediul
academic

5.
Informarea
studenților USV
Total

Tabel 2. Training-uri oferite elevilor/ profesorilor (de liceu)
Titlul


Training

Repere pentru orientarea profesională a elevilor (în
cadrul activității Student pentru o zi)

2

3

Elevi/
Profesori
41 profesori

c) Evenimente de carieră:
Studenții USV au beneficiat de o serie de evenimente de carieră cu invitați și
tematică adaptată domeniului de studiu, evenimentele fiind realizate în parteneriat cu
Unitatea de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii.
Tabel 3. Evenimente de carieră
Tema

Titlul
 Calea spre antreprenoriat.
Repere pentru viitorii
antreprenori - Bookateca
Antreprenorială (CAST,
INCUBAF)
 Noaptea Antreprenorului - Bla
Blantreprenoriat
 Managementul carierei tale

1. Managementul
carierei tale
(MCT)

 Evenimente de carieră cu
reprezentanți ai firmelor din
domeniul tehnic (foști studenți actuali angajați)
 Job-ul, obiectiv imediat
pentru viitorii absolvenți
 Imi doresc să devin profesor?
Pasi pentru o titularizare de
succes
 Îmi construiesc o studenție
conștientă și responsabilă
 Îmi construiesc o studenție
fericită

2. Promovare
firmă
Total

Invitați

Studenți

Bogdan Bosancu
(FAMC)

14

Răzvan Straton
(JCI-Junior Chamber
International)
Gheorghe Curelciuc
(APIA Suceava)
Alexandru Covașă
(NESTTV CHANNEL)
Ilie Maciuc
David Gherasim
Ioan Schipor
(Computer Voice
System)
Simona Sofroni
(AJOFM Suceava)
Lucia Mihoc
Daniela Răileanu
(ISJ Suceava)
Gheorghe Gagiu
(ISU Suceava)
Elena Țîrdea
(ANA Suceava)
Ionela Lungu
(Assist Software)
Alexandra Ungureanu
(student USV)

42

26

50

49

34

86

141

 Zilele Carierei la USV - ediția de
toamnă

37 angajatori

267

 Academia de training
Capgemeni

Vlad Tudosă
(Capgemeni)

15

10

724
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d) Studii şi analize periodice:
Ce se întâmplă cu absolvenţii USV?
Studiu cu caracter permanent, realizat din anul 2006. Lotul investigat este
constituit din absolvenţii care și-au ridicat diploma de la Departamentul Acte de
Studii în perioada iulie 2006 – noiembrie 2019. Aplicarea chestionarelor este
realizată de către personalul Departamentului Acte de Studii, în sarcina CCOC fiind
actualizarea bazei de date și prelucrarea statistică a informațiilor. Datele analizate au
vizat ultimele trei promoții: 2016, 2017, 2018 (licență, master și doctorat).


Motivația și așteptările studenților de anul I
Studiul își propune 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 noiembrie 2019 - ianuarie 2020 și a presupus o serie de etape:
eșantionarea și instruire a operatorilor (studenți voluntari), aplicarea chestionarelor,
validarea și prelucrarea statistică a chestionarelor, redactarea raportului. Au fost
validate 625 chestionare.


 Corectitudinea examenelor în USV
Studiu periodic, realizat o dată la 3 ani, își propune măsurarea percepţiei
fenomenului corupției la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. A
presupus o serie de etape care s-au desfășurat în perioada noiembrie 2019- ianuarie
2020: eșantionare și instruirea operatorilor (studenți voluntari), aplicarea
chestionarelor și validarea chestionarelor (1014 chestionare) și redactarea raportului
final.
 Abandonul în USV
Scopul studiului este de a identifica, prin metoda anchetei pe bază de chestionar,
motivele reale pentru care studenții decid să abandoneze studiile universitare, dar și
soluțiile 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 158 de chestionare. Raportul studiului a fost elaborat
în noiembrie 2019.
e) Alte activităţi ale CCOC:
Furnizarea datelor statistice privind absolvenții, către facultățile din USV:
 FIMMM (MCT, IMCSSM)
 FIESC (EI, EA, C, RCC, SIC, TAMAE)
 FDSA (MAE)
 FIA (CEPA, MIASP, MSMSA)
 FSEAP (CAFEC, AGC, DEF, MAAFAD, EAI, MAA, MFCTS, AFRUO,
PNTPDM MAAF, IE, FB, ECTS, AI)
 FIG (IST, CARU)
 FLSC (toate programele de licență)
Coordonator CCOC,
Lect. univ. dr. Liliana BUJOR
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