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CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

I. IDENTITATEA

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.

Funcţionarea Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră – C.C.O.C. în Universitatea din
Piteşti se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare şi a prevederilor Regulamentului de
organizare şi funcţionare, regulament aprobat de Senatul UPIT în şedinţa din data de 27.07.2015.

II. VIZIUNE

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. susţine activităţi de consiliere şi
orientare în carieră în concordanţă cu necesităţile de şi cu noile perspective de evoluţie în carieră pe
plan naţional şi european, promovând calitatea, inovarea şi excelenţa.

III. MISIUNE

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. este de a oferi servicii
specializate beneficirilor în clarificarea propriilor aspiraţii privind cariera, în identificarea de
oportunităţi educaţionale şi profesionale pornind de la propriile abilităţi, valori şi interese
profesionale, în gestionarea propriei cariere profesionale.

IV. OBIECTIVE STRATEGICE

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. are ca obiectiv fundamental oferirea
de noi oportunităţi de angajare tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi
orientare în carieră care vizează:
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a. orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată fi capabili de a-şi
planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;

b. reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în
carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;

c. facilitarea relaţiei dintre studenţi/ absolvenţi şi piaţa muncii;
d. creşterea angajabilității absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.

V. DIRECŢII DE ACŢIUNE

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. desfăşoară următoarele tipuri de
activităţi:

a. Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor / elevilor de liceu prin oferirea unor servicii
precum: consilierea educaţională şi vocaţională; consilierea şi evaluarea psihologică; consilierea în
carieră; elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii.

b. Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin oferirea
unor servicii precum: sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a interviului de
angajare; organizarea de prezentări de companii; sesiuni de informare pentru dezvoltarea
competenţelor transversale ale studenţilor; realizarea de studii şi analize periodice privind
abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi
orientare profesională; propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora, elaborarea şi aplicarea de
instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei absolvenților universităţii pe piaţa muncii;
participarea la diverse activităţi organizate de către Alumni.

c. Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în
cadrul curriculei universitare aprobată de Senatul universităţii la propunerea Consiliului de
Administraţie, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul
naţional al calificărilor din învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin intermediul
unor activităţi de genul: zilele porţilor deschise, târguri educaţionale, vizite tematice în universitate,
caravana universităţii în licee, concursuri tematice destinate elevilor, prezentarea de cariere de
succes etc.

d. Informarea şi consilierea studenţilor şi a absolvenţilor asupra rutelor educaţionale şi
ocupaţionale din cadrul sistemului de învăţământ superior, pentru ciclurile de învăţământ
reglementate prin standardele în vigoare.
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PLANUL OPERAȚIONAL AL CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

An universitar 2017-2018
DOMENIUL
STRATEGIC

OBIECTIVE ACŢIUNI INDICATORI RESPONSABIL /
ECHIPA DE

IMPLEMENTARE

TERMEN
FINALIZARE

MODALITĂŢI
DE

EVALUARE
S.I. Management
strategic şi
funcţional

O.I.1. Îmbunătăţirea
tuturor parametrilor
organizatorici şi
funcţionali ai CCOC

Elaborarea documentelor
necesare desfăşurării
eficiente a activităţilor în
Centrul de Consiliere şi
Orientare în Carieră

Plan operaţional CCOC an
unversitar 2017-20178

Director CCOC 1 nov. 2017 Avizare
Prorector
RSAMSE

Elaborare fişă post piholog Director CCOC 1 oct. 2017 Avizare
Prorector
RSAMSE

Buget CCOC pronozat
2017

Director CCOC 1 nov. 2017 Avizare
Prorector
RSAMSE

Plan achiziţii CCOC
prognozat 2017

Director CCOC 30 nov. 2017 Avizare
Prorector
RSAMSE

Raport anual de activitate
al CCOC

Director CCOC 1 martie 2018 Avizare
Prorector
RSAMSE

Organizarea de întâlniri
periodice cu responsabilul
CCOC la nivelul
departamentelor UPIT

Minute întâlniri Director CCOC semestrial Minim 2
întâlniri

Organizarea de întâlniri
periodice cu reprezentanții
studenților

Minute întâlniri Director CCOC
Psih. CCOC

semestrial Minim 2
întâlniri
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DOMENIUL
STRATEGIC

OBIECTIVE ACŢIUNI INDICATORI RESPONSABIL /
ECHIPA DE

IMPLEMENTARE

TERMEN
FINALIZARE

MODALITĂŢI
DE

EVALUARE
Recrutarea de colabratori
voluntari

Contrate voluntariat Director CCOC permanent Minim 3
colaboratori
voluntari

Efectuarea comenzilor
pentru aprovizionarea cu
materiale/ rechizite

Referate de necesitate Director CCOC permanent Estimări
periodice
Note recepţie

Inventarierea bazei materiale
a CCOC

Listă inventar Director CCOC periodic Fişe de inventar

O.I.2. Asigurarea calităţii
activităţilor  Centrului de
Consiliere şi Orientare în
Carieră al UPIT prin
corelarea cu obiectivele
strategice ale UPIT

Asigurarea managementului
calităţii şi evaluarea
activităţii

Chestionar de evaluare
internă privind calitatea
managementului şi al
activităţilor desfăşurate

Director CCOC Septembrie
2018

Raport
monitorizare
activităţi CCOC

S. II. Consiliere
şi orientare în
carieră,
consiliere
educaţională şi
vocaţional,
consiliere
psihologică,
evaluare şi
asistare
psihologică

O.II.1. Reducerea
abandonului universitar
din Universitatea din
Piteşti cauzat de motive
profesionale sau de
orientare în carieră,
precum şi de motive
personale sau de adaptare
la mediul universitar

Organizarea de sesiuni de
consiliere educaţională

Studenţi consiliaţi Responsabilul CCOC
la  nivelul
departamentului din
UPIT

permanent Chestionar de
satisfacţie al
studenţilor

Sesiuni de consiliere şi
orientare în carieră
individuale, de asistare
psihologică

Studenţi consiliaţi Psiholog CCOC permanet Chestionar de
satisfacţie al
studenţilor

Realizarea studiului privind
cauzele abandonului
universitar în cadrul UPIT

Raport privind cauzele
abandonului universitr ăn
UPIT

Director CCOC
Psiholog CCOC

15 februarie
2018

Raport studiu
privind cauzele
abandonului
universitar
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DOMENIUL
STRATEGIC

OBIECTIVE ACŢIUNI INDICATORI RESPONSABIL /
ECHIPA DE

IMPLEMENTARE

TERMEN
FINALIZARE

MODALITĂŢI
DE

EVALUARE
O.II.2. Construirea unui
profil personalizat al
studentului care să susţină
accesul şi adaptarea în
carieră

Evaluarea psihologică a
aptituinilor, a intereselor, a
personalităţii

Beneficiari evaluaţi Psiholog CCOC permanent Raport de
activitate

O.II.3. Asistarea
studenţilor în stabilirea
rutei profesionale

Consilierea psihologică
individuală sau de grup
pentru clarificarea scopurilor
de carieră, reducerea
stresului etc

Studenţi consiliaţi

Grupuri de dezvoltare
personală

Psiholog CCOC permanent Raport de
activitate

Intervenţii psihologice în
situaţii de criză

Studenţi consiliaţi Psiholog CCOC permanent Raport de
activitate

O.II.4. Dezvoltarea
abilităţilor studenţilor/
absolvenţilor de liceu
privind rezolvarea unor
dificultăţi legate de cariera
profesională

Realizarea de dezbateri,
workshopuri, sesiuni de
instruire

Beneficiari participanţi Psiholog CCOC Martie 2018
Mai 2018

Raport activităţi

S. III.
Informarea și
comunicare

O.III.1. Optimizarea
sistemului de informare a
studenţilor sau a
potenţialilor studenţi
privind alegerii rutelor
educaţionale şi
ocupaţionale disponibile în
cadrul curriculei
universitare a Universităţii

Elaborarea de materiale
destinate informării,
orientării şi consilierii
educaţionale, vocaţionale

Materiale informative
privind ocupaţiile
profesionale vizate prin
oferta educaţională a UPIT

Psiholog CCOC
Responsabili CCOC
departament UPIT

Iulie 2018 Raport activitate

Sesiuni de informare privind
oportunitățile educaționale
din cadrul UPIT și
oportunitățile profesionale
existente pe piața muncii în

Eveniment Zilele carierei
UPIT

Psiholog CCOC
Responsabili CCOC
departament UPIT

Martie 2018
Raport activitate
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DOMENIUL
STRATEGIC

OBIECTIVE ACŢIUNI INDICATORI RESPONSABIL /
ECHIPA DE

IMPLEMENTARE

TERMEN
FINALIZARE

MODALITĂŢI
DE

EVALUARE
din Piteşti domeniile de studiu

absolvite Ziua porţilor deschise Aprilie 2018
O.III.2. Asigurarea de
suport specializat în
vederea creşterii
angajabilităţii studenţilor
şi a absolvenţilor
Universităţii din Piteşti

Elaborarea de materiale
informative privind creşterea
gradului de inserţie pe piaţa
muncii

Ghid de pregătire a
portofoliului de angajare

Psiholog CCOC Iunie 2018 Raport activitate

Organizare worksohp
privind redactarea CV-ului,
scrisoarea de intenţie şi
atitudine eficientă la
interviul de angajare;

Studenţi participanţi Psiholog CCOC Mai 2018 Raport de
activitate

O.III.3. Comunicarea
permanentă a informaţiilor
privind activităţile
desfăşurate în CCOC

Realizarea şi actualizarea
permanentă a paginii web a
CCOC – UPIT

Pagină web actualizată cu
informaţii despre oferte
job-uri, stagii de practică,
servicii de consiliere şi
orientare în carieră,
informaţii despre oferta
educaţională a facultăţilor
etc

Director CCOC

Psih. Andra Vasîi

Permanent

Promovara serviciilor oferite
de CCOC UPIT

Pliante de informare
Broşura CCOC
Campanie informare

Director CCOC

Psih. Andra Vasîi

Permanent

S. IV. Inserția pe
piața muncii

O.IV.1. Realizarea de
evaluări statistice
referitoare la traseul
profesional, la evoluţia în
carieră a absolvenţilor şi

Centralizarea datelor la nivel
instituţional

Raprt de activitate Psh Andra Vasîi
Responsabili CCOC
departament UPIT

25 feb.2018
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DOMENIUL
STRATEGIC

OBIECTIVE ACŢIUNI INDICATORI RESPONSABIL /
ECHIPA DE

IMPLEMENTARE

TERMEN
FINALIZARE

MODALITĂŢI
DE

EVALUARE
integrarea acestora pe
piaţa muncii

S. V. Relaţii de
parteneriat cu
mediul socio
economic

O.V.1. Dezvoltarea unui
sistem de de parteneriate
cu mediul socio economic
în vederea facilitării
accesului studenţilor la
programe de intership
partenerii sociali (instituţii
de învăţământ
preuniversitar, ISJ,
instituţii ale administraţiei
publice locale, organizaţii
nonguvernamentale,
firmede la nivel local sau
regional )

Colaborarea cu instituţi
publice/ organizaţii /firme
locale şi naţionale în vederea
facilitării prezentării ofertei
acestora studenţilor

Parteneriate
Instituţionale

Director CCOC
Psih. Andra Vasîi

permanent

Susţinerea de prelegeri
privind cariere de succes ale
unor personalitati
recunoscute

Prelegeri susţinute Director CCOC
Psih. Andra Vasîi

permanent

O.V.2. Creşterea nivelului
de participare al
studenţilor în activităţile
educaţionale nonformale

Organizare acţiuni educative
nonformale

Campanii de voluntariat;
acţiuni de binefacere;
organizarea de evenimente
etc.

Director CCOC
Psih. Andra Vasîi

Decembrie
2018

minim 1
campanie
implementate


