ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro

PLANUL OPERAȚIONAL AL CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
An universitar 2018-2019
AVIZAT,

APROBAT,

În ședința Consiliului de Administrație

În ședința Senatului

din data 7.11.2018a

din data de 26.11.2018

Obiectivele urmărite în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea din Pitești
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Îmbunătăţirea tuturor parametrilor organizatorici şi funcţionali ai CCOC- UPIT.
Asigurarea calităţii serviciilor oferite de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UPIT
Creșterea numărului de studenți care beneficia ză de serviciile de consiliere și orientare în carieră.
Creșterea gradului e conștientizare a studenților UPIT a necesității dezvoltării competențelor profesionale și a optimiyării
motivației pentru angajamentul academic
Dezvoltarea abilităţilor studenţilor/ absolvenţilor de liceu privind rezolvarea unor dificultăţi legate de cariera profesională
Optimizarea sistemului de informare a studenţilor sau a potenţialilor studenţi privind alegerii rutelor educaţionale şi
ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare a Universităţii din Piteşti
Asigurarea de suport specializat în vederea creşterii angajabilităţii studenţilor şi a absolvenţilor Universităţii din Piteşti
Realizarea de evaluări statistice referitoare la traseul profesional, la evoluţia în carieră a absolvenţilor şi integrarea acestora pe
piaţa muncii

Nr.
crt.
(0)

Activități

Perioada

Responsabil

Rezultat

(1)

(2)

(3)

(4)

Management strategic şi funcţional CCOC
1.

Realizarea planificării activităţilor desfăşurate în CCOC în anul
universitar 2018-2019

Octombrie
2018

2.

Evaluarea impactului serviciilor furnizate de CCOC în cadrul
comunităţii academice - UPIT (studenţi, profesori, absolvenţi)

Mai-Iulie 2019

3.

Raportarea activităţilor desfăşurate în CCOC în anul universitar
2018-2019

Septembrie
2019

4.

Elaborarea și aprobarea unei proceduri de monitorizare a abandonului
universitar din UPIT

Martie -Aprilie
2019

5.

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

Octombrie –
Decembrie
2018
Permanent

6.

Monitorizarea activităților desfășurate în cadrul CCOC

Director CCOC
Director CCOC

Director CCOC
Director CCOC
Prorector RSAMSE

Director CCOC

Director CCOC

Martie 2019
Septembrie
2019

Director CCOC

7.

Permanent

8.

Desfășurarea de ședințe de lucru cu membrii structurii organizatorice
a CCOC - UPIT

Permanent

Raport privind impactul serviciilor
oferite de CCOC
Raport anual de activitate al CCOC
an universitar 2018-2019
Procedură operațională privind
monitorizarea abandonului
universitar din cadrul UPIT
Buget CCOC pronozat 2019
Plan achiziţii CCOC prognozat
2019
Referate necesitate desfăşurare
activitate

Proirector RSAMSE

Ianuarie 2019

Completarea structurii organizatorice a CCOC prin recrutarea de
colabratori voluntari

Plan operaţional CCOC an
unversitar 2018-2019

Director CCOC

Director CCOC

Chestionar de evaluare internă
privind calitatea managementului şi
al activităţilor
Raport de monitorizare a
activităţilor desfășurate în CCOC ( 2
raportări intermediare )
Minim 2 colaboratori voluntari
permanenți
Minim 5 colaboratori voluntari /
activitate
Procese verbale

9.

Analiza și revizia documentelor ce reglementează activitățile
desfășurate în COOC, după caz

Director CCOC
Permanent

Documente aprobate CA și Senat
UPIT

Consiliere şi orientare în carieră, consiliere educaţională şi vocaţional, consiliere psihologică, evaluare şi asistare psihologică
1.

Realizarea studiului privind analiza nevoilor de consiliere și orientare Octombrieîn carieră
noiembrie 2018

2.

Realizarea unui studiu privind abandonul universitar în UPIT

Decembrie
2018- februarie
2019

3.

Susținerea de sesiuni de consiliere şi orientare în carieră (individuale
Permanent
și de grup)

4.

Asistarea studenților în stabilirea rutei profesionale și informarea
acestora cu privire la traseele educaționale oferite de UPIT

5.

Consilierea studenților pentru elaborarea portofoliului profesional:
Permanent
CV, scrisoare de intenție, scrisoare de mulțumire

6.

Organizarea de activități de dezvoltare personală (autocunoaștere,
managementul stresului, managementul timpului etc.)

Permanent

7.

Susținerea de sesiuni de consiliere educațională (individuale și / sau
de grup)

Permanent

8.

Consilierea și orientarea în carieră a elevilor din anii terminali de
liceu

9.

Organizarea și implementarea campaniei – ”Te inspirăm să aspiri” –
Martie- Iunie
campanie de conștientizare a necesității dezvoltării competențelor
2019
profesionale

Permanent

Permanent

Psih. CCOC

Raport privind nevoia de consiliere
și orientare în carieră a studenților
din UPIT

Director CCOC
Responsabili COCC
departamente

Raport privind cauzele abandonului
universitar în cadrul UPIT

Psih. CCOC
Psih. CCOC
Responsabili CCOC
departamente
Psih. CCOC
Responsabili CCOC
departamente
Psih. CCOC
Cadre didactice cu
expertiză în domeniu
Responsabili CCOC
departamente
Cadre didactice cu
expertiză în domeniul
de specializare al
studenților
Director CCOC
Psih. CCOC
Responsabili CCOC
departamente
Director CCOC
Responsabili CCOC
departamente

1 ședințe de grup / lună
10 ședințe individuale pe lună
850 studenți consiliați anual
1 ședință de grup/ semestru/
1 workshop / semestru/

1 activitate / lună

Studenți
sprijin

consiliați

care

solicită

Elevi consiliați la solicitarea
cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar

1 eveniment / an/ program de studiu

Informare și comunicare

1.

2.

3.

Elaborareași producția de materiale destinate informării, orientării și
consilierii educaționale și vocaționale în colaborare cu CMU

Realizarea şi actualizarea permanentă a paginii web a CCOC UPIT

Organizarea și implementarea campaniilor de promovare a serviciilor
oferite de COCC UPIT

Februarie 2019

Director CCOC
Psih. CCOC
Responsabili CCOC
departamente

Noiembrie –
decembrie
2019

Director CCOC
Responsabili CCOC
departamente

Permanent

Psiholog CCOC

Octombrie
2018noiembrie 2018
Februariemartie 2019

4.

Sesiuni de informare cu privire la oportunităţile educaţionale din
Ianuarie – Iunie
UPIT, şi oportunităţile profesionale existente pe piaţa muncii în
2019
domeniile de studiu din UPIT

Director CCOC
Psih. CCOC
Responsabili CCOC
departamente

Director CCOC
Psih. CCOC
Responsabili CCOC
departamente

Ghid informativ privind ocupațiile
profesionale vizate prin oferta
educațională a UPIT

Materiale publicitare servicii CCOC
- Roll -up
- Broșuri
- Flayer
Pagină
web
actualizată

CCOC

UPIT

Implementare
campanie
de
promovare a serviciilor CCOC în
cadrul UPIT

Minim 25 de sesiuni de inforare în
licee din Argeș și județele limitrofe

Inserţia absolvenţilor UPIT pe piaţa muncii
Mai 2019

Responsabili CCOC
departamente
Studenți voluntari

Sesiuni întâlnire
terminali

Organizarea și implementarea unei campanii de email pentru
monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii - promoția 2018

Ianuarieaprilie 2019

Responsabili CCOC
departamente

Campanie desfășurată

Realizarea studiului privind inserția absolvenților pe piața muncii
promoția 2017

Octombrie Ianuarie 2019

1.

Organizarea și implementarea campaniei de conștientizare a
necesității înscrierii studenților UPIT în baza de date ALUMNI

2.

3.

Psih. CCOC

studenți

ani

1
analiză
privind
inserţia
absolvenţilor UPIT pe piaţa muncii

4.

Îmbunătățirea platformei de monitorizare a inserției pe piața muncii

Noiembrie
2019- ianuarie
2019

Director CCOC
2 Responsabili CCOC
departamente
Actualizare formular on line

Relaţii de parteneriat cu mediul academic şi socio-economic
1.

Participarea la conferinţe de profil, întâlniri cu specialişti, În funcţie de
reprezentanţi ai CCOC din universităţile din ţată şi străinătate
eveniment

Director CCOC
Psih. CCOC

Raport întâlnire

2.

În perioada de
Colaborarea cu departamentele specializate ale UPIT (CMU) în derulare a
vederea extinderii parteneriatelor cu mediul socio-economic
proiectelor
comune

Director CCOC
Reprezentanţi CCOC
departamente

Minim 1 parteneriat

Colaborarea cu asociațiile studențești active din UPIT, cu CJE- Argeș
în vederea identificării de noi proiecte comune

Permanent

Director CCOC
Psih. COCC
Reprezentanţi CCOC
departamente

Octombrie
2018
Aprilie 2019
Mai 2019

Director CCOC
Psih. COCC
Reprezentanţi CCOC
departamente

3.

4.

Participarea la evenimente de carieră – Târg de job-uri și intership,
Târgul educațional

5.

Participare la elaborarea și implementarea programului de promovare
a ofertei educaționale în liceele din județul Argeș și județele Ianuarie- Iunie
2019
limitrofe- Career Hub- UPIT- Caravana meseriilor

Întocmit,

Minim 2 întâlniri

Prezentarea serviciilor COCC UPIT

Minim 25 de licee în care se va
implementa
programul
de
promovare

Director CCOC

Avizat,

Director COCC,

Prorector Relația cu studenții, absolvenții și mediul socio-economic

Conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan

Conf. univ. dr. Adrian Sămărescu

