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1. Activitățile cu caracter continuu din cadrul CCOC aferente anului 2016 – februarie 2017

1.1. Servicii de consiliere a carierei, screening pentru nevoia de consiliere psihologică
Pe parcursul anului 2016 – februarie 2017, beneficiarii serviciilor de consiliere în carieră, respectiv ai
screening-ului pentru nevoia de consiliere psihologică care au solicitat servicii prin intermediul CCOC
sunt menționați în tabelul de mai jos (din motive de confidențialitate numele acestora nu este
menționat).

Nr.
crt.
1.

Nume și
prenume
C. Z. R.

Vârsta

Statut

Liceu / Facultate

Serviciu solicitat

19

student

Consiliere
psihologică

2.

B. B.

19

student

3.

A. A.

26

student

4.

T. F.- O.

20

student

5.

L. C.

21

student

6.

C. E. F.

22

student

7.

C. A.

19

student

8.

R. E.- R.

20

student

9.

M. S.

19

student

Facultatea de
Matematică și
Informatică, Anul
I, Informatică
Română
Facultatea de
Litere, anul I
Facultatea de
Drept, anul III
Facultatea de
Chimie, Biologie,
Geografie,
Geografie anul III
Facultatea de
Drept, anul I
Facultatea de
Economie și de
Administrare a
Afacerilor,
Management
Facultatea de
Matematică și
Informatică, anul
I
Facultatea de
Economie și de
Administrare a
Afacerilor,
Informatică –
Economică, anul 1
Facultatea de
Economie și de
Administrare a
Afacerilor, anul I
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Număr
ședințe
2

Consiliere în
carieră
Consiliere
psihologică
Consiliere în
carieră &
consiliere
psihologică
Consiliere
psihologică
Consiliere în
carieră

1

Consiliere în
carieră

1

Consiliere în
carieră

1

Consiliere în
carieră

1

3
3

1
1

Nr.
crt.
10

Nume și
prenume
A. R.

Vârsta

Statut

Liceu / Facultate

Serviciu solicitat

25

student

Consiliere în
carieră

11

P. F.

20

student

12

B. C. R.

20

student

13

K. A.

17

elev

14

V. I.

16

elev

15

T. C.

20

student

Facultatea de
Arte și Design, An
III
Facultatea de
Litere, Istorie,
Teologie, L.L.
Rusă - Română
Facultatea de
Economie și de
Administrare a
Afacerilor, An II
Colegiul
Bănățean, a XI a
Colegiul Național
”Coriolan
Brediceanu”,
Lugoj, cls. a X a
Psihologie, an II

16.

C. R. A.

21

student

Psihologie, an III

17.

Z.

Student

18.

P. M.

19

student

19.

S. A.

20

student

20.

P. A.

20

student

21.

T. A.

23

student

22.

I. D.-B.

14

elev

An pregătitor
pentru învățarea
limbii române
Facultatea de
Chimie, Biologie,
Geografie,
Geografie, Știința
Mediului, an I
Facultatea de
Psihologie, an II
Facultatea de
Psihologie, an II
Facultatea de
Psihologie,
Master OOHP
Generală 30

Număr
ședințe
1

Consiliere
psihologică

1

Consiliere în
carieră

1

Consiliere în
Carieră
Consiliere în
carieră

1

Consiliere
Psihologică
Consiliere în
Carieră
Consiliere
psihologică

1

Consiliere în
carieră

1

Consiliere
psiholoigcă
Consiliere
psihologică
Consiliere în
carieră

1

1

1
1

1
1

Consiliere în
1
carieră
23. B. A.
13
elev
Generală 30
Consiliere în
1
carieră
Numărul studenților / elevilor care au apelat și beneficiat de servicii de consiliere psihologică –
consiliere în carieră în anul 2016 – febr. 2017 este 23.

1.1 Administrative
La începutul anul 2016 au fost elaborate 2 rapoarte privind activitatea CCOC:
(1) Raport de activitate al CCOC pe anul 2015
(2) Raport de activitate al CCOC pe perioada 2012 – 2015
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A fost finalizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al CCOC.
De asemenea, au fost oferite reprezentanților ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești
din România) informațiile solicitate cu privire la CCOC (numărul angajaților, bugetul alocat,
Organigrama CCOC, Raportul de activitate al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră pentru anul
universitar 2015, etc.)

1.2. Imagine și comunicare (menținerea constantă a activității pe canalele de comunicare
ale CCOC).
Pe parcursul anului 2016 – februarie 2017 studenții au fost informați cu privire la activitățile CCOC prin
intermediul website-ului CCOC, a paginii de facebook, dar și prin intermediul adreselor de e-mail
instituțional. Prin intermediul acestor mijloace de comunicare studenții au avut oportunitatea de a afla
informații cu privire la activitățile centrului, noutăți despre opotunitățile prinvind bursele oferite în
cadrul UVT și despre oportunitățile de angajare de pe piața muncii.

1.3. Selecția studenților / masteranzilor din UVT în vederea inserției pe piața muncii
În prezent, CCOC are câteva colaborări cu instituții publice. La solicitarea acestora, reprezentanții CCOC
vor realiza prima fază a procesului de selecție a studenților care sunt interesați de posturile scoase la
concurs.
Selecția studenților / masteranzilor din UVT presupune participarea acestora la un interviu de selecție
și la o testare aptitudinală.
Această activitate a fost demarată de către CCOC pentru prima dată în anul 2015. Înaintea stabilirii
procedurii de selecție a studenților au existat o serie de întâlniri cu reprezentanții instituție publice în
vederea definitivării acestui proces de selecție.
Până la finalul anului 2016, 2 studenți au participat la probele de selecție organizate de reprezentanții
CCOC.

1.4. Informare permanentă a studenților cu privire la oportunitățile de angajare.
Pe parcursul întregului an, reprezentanții CCOC au informat studenții, prin intermediul paginii de
facebook și a site-ului, cu privire la opportunitățile de angajare existente pe piața muncii.

2. Alte tipuri de activități ale CCOC desfășurate pe parcursul anului 2016 – februarie 2017
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2.1. Curs de limba franceză pentru angajații UVT
În perioada februarie – iunie 2016, prin intermediul CCOC a fost desfășurat, pentru angajații UVT, un
curs de limba franceză cu o durată de 2 ore / pe săptămână. Cursul a fost destinat cadrelor didactice
și personalului administrativ din UVT. La solicitarea participanților, au fost constituite două grupe, în
funcție de nivelul de cunoaștere a limbii franceze: începători și intermediari. La grupa începători au
participat 6 persoane, în timp ce la grupa de intermediari au participat 8 persoane. Un total de 14
persoane au beneficiat de cursul de limbă franceză derulat prin CCOC.

2.2. Sprijin în scrierea proiectelor de tip: POCU – Stagii de practică, POCU – Apelul pentru
start-up-uri
Pe parcursul anului 2016 – februarie 2017, membrii CCOC au oferit sprijin tututor actorilor din
Universitate care au solicitat ajutorul pentru clarificarea sau scrierea de proiecte de tipul: POCU – Stagii
de practica, POCU – Apelul pentru start-up-uri

2.3. Implementarea proiectului CNFIS-FDI-2016-0073 cu titlul “Echitatea în UVT - premisă a
performanței durabile” – EQ UVT
Prin intermediul acestui proiect, CCOC a oferit sprijin CPP (Centrului de Politici Publice) pentru
elaborarea studiului cu privire la inserția absolvenților UVT pe piața muncii.

2.4. Pregătirea și livrarea unui atelier de carieră în cadrul proiectului OSUT - ABCdarul
Carierei
ABCdarul Carierei este un proiect realizat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din
Timișoara (OSUT). În cadrul acestui proiect, CCOC a organizat, în luna aprilie, un atelier de carieră cu o
durată de aproximativ 4 ore în care au fost discutate, plecând de la o serie de exerciții practice, aspecte
cu impact puternic asupra traseului educațional și a carierei.
La atelier au participat 19 studenți din Universitatea de Vest din Timișoara.
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Câteva imagini din cadrul
atelierului de carieră
organizat de CCOC în cadrul
proiectului OSUT, ABCdarul
Carierei

aprilie 2016

2.5. Pregătirea și livrarea unui atelier de carieră pentru membrii Clubului de Management
Tot în luna aprilie, CCOC a desfășurat un atelier de carieră pentru membrii grupului de management.
Tematica atelierului de carieră s-a centrat pe aspecte ce țin de: autocunoaște, informare cu privire la
profesiile ce țin de formarea profesională în curs, întocmirea CV-ului, modalități de eficientizare a
comportamentului de căutare a unui loc de muncă, pregătirea pentru interviul de selecție. Atelierul sa desfășurat în două zile consecutive și a avut o durată de aproximativ 5 ore / zi. La atelier au participat
11 studenți.
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Câteva imagini din cadrul
atelierului de carieră organizat
de CCOC la solicitarea
membrilor Clubului de
Management (FEAA, UVT)

aprilie 2016
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2.6. Realizarea unui studiu privind nevoia de suport a studenților din anul I de la
Universitatea de Vest din Timișoara
În luna mai a anului 2016 a fost livrat un chestionar care a avut un scop dublu și anume: (1) pe de
o parte și-a propus să identifice situațiile în care pe parcursul anului I de studiu, studenții ar fi avut
nevoie de mai mult suport din partea UVT sau a faculății la care au studiat, în legătură cu procesul
educațional sau aspectele relaționale; (2) pe de altă parte, și-a propus să identifice studenții, care
odată ajunși în anul 2, ar dori să desfășoare activități de voluntariat prin care să îndrume studenții
din anul I în vederea adaptării mai rapide la viața de student și la obținerea succesului academic.
La acest chestionar au răspuns 529 de studenți. În cele ce urmează redăm câteva grafice ce
reprezintă pe de o parte procentul răspunsurilor studenților în funcție de facultate, iar pe de altă
parte măsura în care aceștia menționează că ar fi avut nevoie de ajutor pe o serie de aspecte.
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Rezultatele chestionarului au fost analizate la nivelul întregii universități, dar și la nivel de facultate.
Pentru detalii, puteți accesa link-ul: https://ccoc.uvt.ro/proiecte/

2.7. Realizarea și livrarea unor ateliere de carieră elevilor participanți la proiectul West
Summer University
În luna perioada 1 – 5 august, CCOC a desfășurat activități de consiliere și orientare în
carieră cu elevii care au participat la evenimentul West Summer University. Atelierul de
carieră a avut o durată de aproximativ 2 ore. La atelierele de carieră din perioada 1 – 5
august au participat 210 elevi.

2.8. Colaborare cu Asociația ProPsiho
În vara lui 2016, CCOC a început colaborarea cu Asociația ProPsiho pentru derularea, prin
CCOC, a unui atelier de orientare și consiliere în carieră pentru elevii de liceu. În prezent,
primul atelier de orientare și consiliere în carieră va avea loc pe data de 22 februarie, in
sala 703 din UVT.

2.9. Peer to peer tutoring – Studenți pentru studenți
Pe perioada verii au fost pregătite materialele necesare implementării programului pilot Peer to
peer tutoring – Studenți pentru studenți. Principalele activități derulate pentru pregătirea și
implementarea acestui program au fost:


întâlniri ai reprezentanților CCOC cu prorectorul de strategie academică și reprezentanții
facultăților care au dorit implementarea acestui proiect la nivelul UVT;



identificarea reprezentanților facultăților care se ocupă cu diseminarea informațiilor
legate de acest program la nivel de facultate



identificarea studenților (din fiecare facultate) care doresc să desfășoare activități de
voluntariat (au fost selectați din rândul studenților care au răspuns la chestionarul privind
identificarea nevoilor studenților din anul I, chestionar livrat studenților în luna mai)



contactarea studenților prin intermediul reprezentanților facultății



elaborarea de materiale pentru program (Ghid general privind desfășurarea activității de
tutorat, Desfășurător de activități pentru formarea studenților tutori, Fișa de evaluare a
studentului – evaluare realizată de cadrul didactic care îi supervizează activitatea, Fișa de
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evaluare a studentului tutore – evaluare realizată de studenții tutorați, Contract de
voluntariat)


întocmirea contractelor de voluntariat și a fișei de post pentru studenții tutori



formarea studenților tutori prin livrarea programului de training cu sprijunul OSUT

Astfel, începând cu anul universitar 2016 – 2017, CCOC a demarat, la nivelul întregii universități, acest
program pilot de tutorat in care studentii de an II, studenti-tutori, au oferit în regim de voluntariat
suport colegilor de anul I. Acest program a fost posibil cu sprijinul și prin implicarea tuturor actorilor
din Universitate. Astfel, studentului-tutore i-a revenit responsabilitatea de a-i ajuta pe colegii mai
mici să se acomodeze la noul mediu academic, de a le furniza informații utile cu privire la procedurile
prezente în UVT sau ale facultății la care sunt studenți, de a-i ajuta să se acomodeze la viața de cămin,
de a le facilita comunicarea cu colegii şi cu cadrele didactice, de a-i îndruma către profesorii din
facultate pe probleme specifice şi în general de a le oferi un cadru formal care să le permită o
dezvoltare armonioasă din punct de vedere social, profesional și personal. Realizarea a două întâlniri
cu studenții tutorați, consultanță online prin intermediul grupului de facebook și a adreselor de email instituționale, completarea unui jurnal reflexiv au fost doar câteva dintre activitățile pe care
studenții tutori le-au desfășurat în cadrul acestui program.
În luna decembrie au fost organizate două întâlniri cu studenții tutori pentru a verifica modalitatea
de desfășurare a activității de tutorat. Printre aspectele discutate menționăm: (1) cum a decurs
relația cu studenții tutorați; (2) cum a decurs relația lor cu decanii de an / reprezentanții facultății;
(3) sugestii de îmbunătățire a programului; (4) ce se va întâmpla în continuare. La cele două întâlniri
au participat reprezentanți ai CCOC, prorectorul de strategie academică și reprezentanți ai
facultăților care s-au ocupat de acest program la nivel de facultate.
La data de 07.10.2016 au fost înscriși în programul de tutorat 194 de studenți. Pe parcursul
semestrului s-au retras 48 de studenți tutori. În prezent, membrii CCOC verifică evaluările pe care leau primit studenții tutori de la studenții din anul I, pentru a realiza un clasament al acestora și pentru
a oferi 3 premii studenților tutori care au obținut cele mai bune evaluări, atât de la studenții tutorați
cât și de la cadrele didactice care le-au supervizat activitatea. De asemenea, a început demersul
pentru întocmirea adeverințelor de voluntariat pentru studenții tutori.
În prezent, activitatea continuă cu prelucrarea informațiilor obținute de la studenții tutori, respectiv
de la studenții tutorați cu privire la desfășurarea programului. Toate informațiile culese vor fi
cuprinse într-un raport al activității de tutorat care vizează percepția actorilor implicați cu privire la
activitatea desfășurată.

2.10. Reprezentarea CCOC la Conferinta de la Sinaia ”Cariera în secolul XXI. Centrele de
consiliere de carieră la nivel universitar și piața muncii“
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În 26 – 29 septembrie 2016, CCOC a fost reprezentat la Conferința de la Sinaia. La conferință au
participat reprezentanți a peste 25 de centre de consiliere la nivel universitar, precum și invitați cu
programe și proiecte relevante în raport cu tematica propusă a conferinței: Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice (Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă – ROSE,
Agenția Națională pentru Calificări), Agenția Universitară a Francofoniei, Alianța Națională a
Organizațiilor Studențești, Consiliul Național al Elevilor, CMBRAE, ACROM etc.
Temele abordate în cadrul conferinței au fost:


Cadrul legal actual și situația centrelor de consiliere la nivel universitar.



Nevoia de profesionalizare a meseriei de consilier și așteptările specialiștilor participanți la
conferință.



Nevoia de reprezentare a consilierilor; structuri reprezentative pentru consilierii de carieră
(ACROM, Asociația Consilierilor din Serviciile Universitare de Carieră).



Modele internaționale de certificare și reprezentare (GCDF, NBCC).



Cadrul legislativ și oportunități naționale (legislație ANC, proiectul ROSE).



Demararea procedurilor și creionarea cadrului general al unui proiect cu posibilă finanțare
europeană, intitulat „Profesionalizarea meseriei de consilier“; stabilirea activităților posibile,
realizarea unor analize și a unor instrumente de lucru necesare dezvoltării proiectului.

3. Statistică privind beneficiarii serviciilor din cadrul CCOC aferentă anului 2016 – februarie
2017
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumirea activității

Număr participanti

Consiliere în carieră / Screening pentru nevoia de consiliere
psihologică
Interviu de selecție pentru recrutarea studenților cu scopul de
inserție a lor pe piața muncii. Activitate desfășurată la
solicitarea instituției publice ca fiind parte a unei evaluări
eliminatorii
Realizarea și livrarea unui atelier de carieră la solicitarea
OSUTpentru proiectul ABCdarul Carierei
Realizarea și livrarea unui atelier de carieră la solicitarea
membrilor Clubului de Management
Realizarea și livrarea unor ateliere de carieră elevilor
participanți la proiectul West Summer University
Realizarea și livrarea către studenți a unui chestionar ce
evaluează nevoia de suport a studenților din anul I
Studenți tutori înscriși în programul de voluntariat la data de
07.10.2016
Beneficiari cursuri de franceză derulate prin CCOC

Total beneficiari CCOC în anul 2016 – februarie 2017:
1002
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23
2

19
11
210
529
194
14

