UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Căutăm studenți voluntari de la Facultatea de Psihologie (ciclul licență – an III și
masterat) care să ofere servicii de orientare și consiliere în carieră elevilor de liceu
în cadrul evenimentului Caravana UVT

1. Caravana UVT – scurtă descriere
Caravana UVT este un eveniment pe care Universitatea
de Vest din Timișoara îl organizează în fiecare an. Spre
deosebire de anii trecuți, în acest an, Caravana UVT
aduce un nou concept și anume platforma YTM
(http://stage.ytm.ro). Prin intermediul acestei
platforme, UVT vine în ajutorul elevilor de liceu cu o
serie de informații bine organizate și ușor de urmărit
despre programele de studii existente și profesiile
aferente. Totodată, platforma YTM oferă elevilor
posibilitatea de a participa gratuit la o sesiune de
testare psiho-vocațională și ulterior oportunitatea de a
discuta rezultatele obținute cu studenți de la Facultatea de Psihologie.
Caravana UVT, prin programul pilot YTM, vine și în sprijinul studenților de la Facultatea de Psihologie,
cărora le oferă posibilitatea de a-și exersa abilitățile de consilier școlar / psiholog educațional în cadrul
discuțiilor cu elevii de liceu. Totodată, studenții care aleg să se înscrie în acest program ca voluntari vor
beneficia de un training de formare pentru a însuși abilități de utilizare a platformei YTM, dar și abilități
care să le permită să coordoneze o ședință de consiliere în carieră cu elevul pe marginea rezultatelor
obținute la testarea psiho-vocațională.

2. Când se desfășoară Caravana UVT?
Caravana UVT se desfășoară în perioada martie – mai 2018.
În această perioadă, Caravana UVT se va deplasa la licee în următoarele județe: (1) Timiș (2) Mehedinți;
(3) Caraș - Severin; (4) Hunedoara, (5) Satu-Mare, (6) Maramureș, (7) Bihor, (8) Alba, (9) Sibiu, (10) Gorj,
(11) Vâlcea.

3. Cine poate participa la Caravana UVT?
La acest program de voluntariat se pot înscrie:
• Studenții de la Facultatea de Psihologie, ciclul licență – anul 3,
• Studenții care urmează studii masterale în cadrul Facultății de Psihologie.

4. Ce presupune participarea studentului la Caravana UVT?
Studentul care s-a înscris ca voluntar trebuie:
• Să participe la training-ul de formare pentru a se familiariza cu platforma YTM și cu testele psihovocaționale pe care elevii le vor completa.
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•

Să fie dispus să se deplaseze cu Caravana UVT (în județele menționate la Punctul 2); costurile
legate de deplasare, masă și cazare vor fi suportate de UVT).

5. Care sunt beneficiile?
Activitatea studentului va fi recunoscută prin eliberarea Certificatului de Voluntariat de către
Universitatea de Vest din Timișoara.
Pe lângă cerificarea menționată anterior, acest eveniment, îi oferă studentului posibilitatea de a-și exersa
abilitățile de psiholog educațional și totodată de a-și forma o imagine realistă despre condiția psihologului
școlar.

6. Cine organizează / sprijină acest eveniment?
Evenimentul este organizat / sprijinit de UVT prin:
• Prorector Dezvoltarea Instituțională
- Conf. univ. dr. Octavian Ovidiu Megan (e-mail: ovidiu.megan@e-uvt.ro)
• Departamentul Relația cu Mediul Preuniversitar (DRMP):
- Director: Marin Popescu (e-mail: marin.popescu@e-uvt.ro)
• Prorector Strategie Academică
- Conf. univ. dr. Irina Macsinga (e-mail: irina.macsinga@e-uvt.ro)
• Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
- Director interimar: Roxana Păcurar (e-mail: roxana.sarbu@e-uvt.ro)
• Departamentul de Psihologie
- Director Departament: Conf. univ. dr. Delia Vîrgă (e-mail: delia.virga@e-uvt.ro)

7. Care este procedura de înscriere?
Studenții care doresc să participe la Caravana UVT sunt rugați să trimită o scrisoare de motivație la adresa:
roxana.sarbu@e-uvt.ro până în data de 14 martie 2018.
Scrisoarea de motivație trebuie să conțină datele de contact: telefon, adresă de e-mail (cea instituțională).

Vă așteptăm în număr cât mai mare la Caravana UVT!
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