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I. Identitate, misiune  

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, denumit în continuare  C.C.O.C. este 

înfiinţat pe baza Metodologiei cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi 

orientare în carieră, în sistemul de învăţământ superior din România prin Ordinul nr. 

650/24.11.2014 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, modificat şi completat prin 

Ordinul nr.3070/14.01.2015. 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. a fost creat pentru a pentru a 

răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională a studenţilor şi a absolvenţilor 

Universităţii din Piteşti, precum şi a elevilor de liceu din anii terminali, prin oferirea de servicii 

gratuite de informare, consiliere şi orientare în carieră cu scopul facilitarea integrării acestora în 

pe piaţa muncii. 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. susţine activităţi de consiliere şi 

orientare în carieră în concordanţă cu necesităţile pieței muncii şi cu noile perspective de evoluţie 

în carieră pe plan naţional şi european, promovând calitatea, excelenţa, dinamismul și 

pragmatismul.  

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră -  C.C.O.C. este de a oferi sprijin 

studenţilor în clarificarea propriilor aspiraţii privind cariera, în identificarea de oportunităţi 

educaţionale şi profesionale pornind de la propriile abilităţi, valori şi interese profesionale. 

C.C.O.C. asigură şi promovează unmediu favorabil dezvoltării capitalului uman studenţesc în 

vederea inserţiei eficiente pe piaţa muncii. 

 

II. Beneficiariidirecţi ai serviciilor centrului de consiliere şi orientare în carieră – 

Universitatea din Piteşti  

 

Perioada de raportare : an universitar 2016-2017 

Activitatea desfăşurată Număr de participanţi 

1. Informarea şi promovarea serviciilor Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră - studenţi 

270 

2. Consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi 

orientare în carieră, consiliere şi evaluare psihologică - 

studenţi 

340 

3. Consiliere şi orientare în carieră – elevi de liceu 682 

 

 

 

  



III. Servicii oferite: 

1. Consilierea educațională și vocațională şi în carieră 

✓ Realizarea studiului privindanaliza nevoilor de formare și consiliere educațională și 

vocațională a studenților din UPIT –298  studenţi respondenţi. 

✓ Organizarea și implementarea de worksop-uri 

Tema workshop Număr de 

participanți 

Facultatea/ Specializarea 

Cunoașterea de sine și 

imaginea de sine 

36 studenți FSE, specializarea PIPP, anul I 

Dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă, competenţe 

şi aptitudini care îţi cresc 

şansele pe piaţa muncii 

16 studenţi FŞSU, specializările Jurnalism şi 

Ştiinţele comunicării, Psihologie 

21 studenţi Facultatea de Educaţie fizică şi sport, 

specializarea Educaţie fizică şi Sport 

Paşi în cariera mea 10 studenţi Facultatea Mecanică şi tehnologie, 

Specializarea Autovehicule rutiere 

Pregătirea pentru interviul 

de angajare 

18 studenţi Facultatea Mecanică şi tehnologie, 

Specializarea Ingineria transportului şi a 

traficului 

Importanţa şi rolul 

consilierii şi orientării în 

carieră 

 

12 studenţi Facultatea de Electronică, Calculatoare  

şi inginerie Electrică, specializarea 

Calculatoare 

Orientarea în carieră. 

Premisă spre succes! 

15 studenţi Facultatea Mecanică şi Tehnologie, 

Specializarea Autovehicule rutiere 

Tehnici de învăţare 

eficientă 

11 studenţi Facultatea de Electronică, Calculatoare  

şi inginerie Electrică, specializarea 

Calculatoare 

ProLeadrship 15 studenţi Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică, specializarea Matematica -

Informatică 

Elevul de azi, studentul de 

mâine! 

35 elevi Colegiul C. N. Alexandru Odobescu 

 

✓ Organizarea și implementarea atelierului de lucru ”Rolul psihologului în viața de 

student”, activitate desfășurată la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte specializările 

Pedagogie muzicală - anul I, Artă sacră – anul I, Asistență socială- anul I, 21 de studenți 

participanți; 

✓ Organizarea de către psihologul centrului a unor întâlniri/sesiuni cu studentii având drept 

scop reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, 

precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar – 40 studenţi participanţi. 

✓ Ateliere de lucrucu elevii liceelor Ion Mihalache – Topoloveni, Iulia Zamfirescu – 

Mioveni, Liceul Teoretic Costeşti, cu scopul orientării şi consilierii elevilor de liceu în vederea 



planificării şi şi gestionării în mod optim al propriului traseu educaţional şi de carieră – 90 elevi 

participanţi; 

✓ Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate la Centrul de Consiliere şi 

Orientare în Carieră a studenţilor din anul II, respectiv anul III de la specializarea Psihologie, 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, în perioada noiembrie – 

decembrie 2016 (95 de studenţi beneficiari); 

✓ Organizarea și implementarea unui grup de dezvoltare personală  la Facultatea de Ştiinţe , 

Educaţie fizică şi Informatică, Specializarea Sport şi Performanţă Motrică, anul III, în data de 

24.04.2017. 

✓ Participarea psihologului CCOC la reuniunea responsabililor cu probleme de securitate şi 

sănătate în muncă -  activitatea -,,Cum să combatem stresul profesional”, activitatate coordonată 

de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (martie 2017); 

✓ Asistarea beneficiarilor în stabilirea rutelor profesionale: proiectarea şi implementarea 

activităţilor de consiliere şi orientare în carieră secundară: beneficiari 360 elevi de liceu şi 105 

studenţi UPIT. 

 

2. Consilierea şi evaluare psihologică 

 

✓ Asistarea şi consilierea psihologică a studenţilor privind structura elementelor de 

adaptabilitate la un nou mediu social de raportare – viaţa de student – 20 studenţi beneficiari 

✓ Intervenţii psihologice în situaţii de criză personală- 1 student beneficiar 

✓ Consiliere psihologică privind reducerea stresului în sesiune: 12 studenţi beneficiari; 

✓ Evaluarea psihologică a aptitudinilor, intereselor şi a personalităţii: beneficiari 682 de 

elevi de liceu din judeţul Argeş, 33 studenţi UPIT. 

 

3. Informarea şi comunicarea cu privire la alegerea rutelor educaționale și ocupaționale 

disponibile în cadrul curriculei universitare UPIT 

 

✓ Actualizarea şi mentenanţa site-ului www.upit.ro cu informaţii despre activităţile Centrului 

de Consiliere şi Orientare în Carieră; 

✓ Conceperea şi elaborarea elementelor de identitate vizuală a Centrului de Consiliere şi 

Orientare în Carieră în cadrul sesiunilor de brainstorming cu dintre reprezentanţii CCOC şi 

studenţii/ masteranzii colaboratori (siglă, slogan). 

✓ Conceperea, realizarea şi diseminarea materialelor de prezentare a activităţilor Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră; 

✓ Organizarea împreună cu reprezentanţii CCOC ai facultăţilor din Universitatea din Piteşti a 

întîlnirilor cu studenţii în vederea prezentării activităţilor Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră;  

✓ Contactarea asociaţiilor studenţeşti şi stabilirea relaţiilor de colaborare (AIESEC Piteşti) – 

martie 2017; 

✓ Elaborarea materialului informativ ”Ghidul studentului debutant în UPIT”; 

✓ Participare la Targul universităților aprilie 2016, organizat de Universitatea din Pitești în 

parteneriat cu Consiliul Județean al elevilor Argeș și ISJ Argeș. 

✓ Participare la evenimentele ”Zilele carierei” în cadrul proiectului “Informarea, consilierea 

și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la învățământul superior în 

http://www.upit.ro/


condiții de echitate și incluziune socială” (AG-GUIDING-CAREER), Universitatea din Pitești în 

perioada septembrie – decembrie 2016. 

 

4. Asigurarea de suport specializat în vederea creșterii angajabilității studenților și 

absolvențiloral UPIT 

 

✓ Constituirea Biroului mobil de consiliere și orientare în carieră (Regulament de organizare 

şi funcţionare a funcţionare a Biroului mobil  de consiliere şi orientare în carieră, Procedură de 

implementare a activităţii de consiliere şi orientare în carieră desfăşurată în cadrul biroului 

mobil) - AG-GUIDING-CAREER 

✓ Elaborarea Ghidului de educație pentru carieră – ”Consiliere și Orientare în Carieră” 

realizat în cadrul proiectului “Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, 

pentru creșterea accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială” 

(AG-GUIDING-CAREER); 

✓ Elaborarea ghidului pentru consilierea carierei destinat studenților UPIT – ”Step by step în 

carieră”; 

✓ Participare la ”Targul de joburi - stagii de practică și intershipuri”, Organizator 

Universitatea din Pitești, 7 martie 2017; 

✓ Prezentarea activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și stabilirea 

relațiilor de colaborare cu agențiile de recrutare profeională ADDECO Romania și 

MANPOWER România. 

 

5. Monitorizarea inserţiei absolvenţilor Universităţii din Piteşti pe piaţa muncii 

 În vederea monitorizării inserţiei absolvenţilor promoţiei 2015 ai Universităţii din Piteşti 

precum şi în vederea realizarea capitolului 8 - Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor 

Universităţii din Piteşt din promoţiile precedentei din Raportul privind starea universităţii – 

anul 2016,  s-a întocmit raportul. În vederea derulării acestei activităţi, a fost realizat un 

instrument sintetic de colectare a datelor ce permite analiza facilă a acestora, în funcţie de 

programele de studii gestionate de fiecare facultate din cadrul Universităţii din Piteşti. 

 

6. Relaţia cu mediul socio-economic 

 

✓ În vederea stabilirii de parteneriate ce au ca obiect stagii de practică, programe de 

intership, participare la evenimentele de carieră destinate studenţilor UPIT s-a constituit o bază 

de date cu agenţii economici locali din judeţul Argeş. 

✓ Psihologul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a participat  la acţiunea 

organizată  pentru  crearea și dezvoltarea cadrului instituțional pentru relația facultățiilor cu 

mediul economic, consolidarea relațiilor cu mediul socio-economic prin parteneriate cu acesta, 

întâlniri cu reprezentanții mediului socio-economic, dezvoltarea unor relații instituționale 

comune cu organizațiile din mediul socio-economic, adaptarea ofertei academice la nevoile 

mediului socio-economic. 

 

7. Participarea la conferinţe, dezbateri, stagii de formare cu privire la direcţiile strategice 

ale centrelor de consiliere şi orientare în carieră 

 



✓ Participarea la Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice Ed PROF 2016 

”Professionalism in education, seminarul cu tema:“Atribuţii, dificultăţi, provocări în activitatea 

de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor”, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti; 

✓ Participare la Conferința Internațională ”Education Facing Contemporary World Issues” 

EDUWORLD 2016 

✓ Obținere atestare Consultant în Carieră GCDF- NBCC Romania, conf. univ. dr. 

Magdalena Stan; 

✓ Obținere atestare de liberă practică Psiholog specialist – autonom, emis de Colegiul 

Psihologilor din România - psih. drd. Andra Vasii; 

✓ Participare şi prezentare în cadrul workshop-ului ,,Creşterea accesului la învăţământul 

superior în condiţii de echitate şi incluziune socială,,  desfăşurat prin proiectul “Informarea, 

consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la învățământul 

superior în condiții de echitate și incluziune socială” - AG GUIDING CAREER. 

 

 


