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Aprobat de Senatul UED Lugoj prin Hotărârea nr. 7 din 29.01.2020 

în ședința din 29 ianuarie 2020 

 
 
 

RAPORT 

privind activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera pentru elevii din 

anii terminali, studenții și absolvenții din cadrul Universității Europene "Drăgan" 

din Lugoj, pe anul universitar 2018 - 2019 

 

 

IDENTITATEA 

Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera își orientează activitatea către elevii din anii 

terminali (clasele a XII-a), studenții si absolvenții Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, 

denumită în continuare CCOC – UED.  

Activitatea desfășurată de CCOC – UED încearcă să sprijine studenţii, absolveţii săi cât şi 

elevii din anii terminali din liceele aflate în împrejurimile oraşului Lugoj. Personalul 

departamentului împreună cu cadrele didactice încearcă  în permanență să se implice prin 

diverse acţiuni pentru a face cunoscut acest departament în rândul studenţiilor, absolvențiilor 

cât și elevilor din anii terminali. 

 

VIZIUNEA 

Centrul de Consiliere și orientare în carieră – CCOC desfășoară activități de consiliere și 

orientare în cariera în concordanţă cu necesităţile pieței muncii, promovând calitatea, 

perseverența, excelenţa și dinamismul. 

 

MISIUNEA 

CCOC – UED este de a coordona activităţile de informare, educaţie privind cariera, 

consilierea educaţională şi orientarea pentru carieră la nivel de universitate, în cooperare cu 

partenerii din mediul economic, social și cultural.  
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Consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea serviciilor şi 

activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă 

alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera. 

CCOC - UED oferă candidaţilor, studenţilor şi elevilor din anii terminali servicii de 

asistenţă şi consultanţă în cunoaşterea ofertei educaţionale a Universităţii Europene "Drăgan" 

din Lugoj, precum şi în dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui 

mai potrivit loc de muncă. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

Principalele obiective ale CCOC – UED: 

 orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată 

planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional; 

 facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile 

şi cerințele reale ale pieţei muncii; 

 reducerea abandonului universitar cauzat de motive personale sau de orientare în 

carieră; 

 creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite; 

 informarea elevilor din clasele a XII-a, studenților si absolvenților asupra ofertei 

educaţionale oferite de UED și impactul acestei asupra carierei lor; 

 facilitarea comunicării între studenţi si cadre didactice; 

 colaborarea cu organizații locale pentru facilitarea prezentării ofertei acestora către 

studenţii universităţii. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 

În anul universitar 2018 – 2019 au fost realizare următoarele activităţi: 

 Elaborarea  Planului de activitate al Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera pentru 

elevii claselor a XII-a, studenților și absolvenților UED; 

 Elaborarea Raportului anual de activitate al CCOC - al Universităţii Europene Drăgan din 

Lugoj;  

 Organizarea acțiunii "Săptămâna bobocilor", acțiune de acomodare și orientate în mediul 

academic a studenților din anul I de la Facultățile de Științe Economice și de Drept, 

aceasta se concretizează printr-un tur al Universități precum și prezentarea planurilor de 

învățământ ( 1– 5 octombrie 2018). 

 Informarea studenţilor UED  despre regulamentele studenţeşti, Codul universitar al 

drepturilor și obligațiilor studențești, Ghidul de studii pentru anul universitar 2018 – 2019 

și metodologiile UED întocmite în interesul acestora. Accesul la aceste documente se 

poate face în mod permanent  și prin intermediul Standul Studențesc  existent în cadrul 

Bibliotecii UED; 

 Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați 

despre Târgurile de carieră organizate la nivel național, Angajatori de TOP Timişoara, ce 

a avut loc la Centrul Regional de Afaceri Timişoara (CRAFT) unde au fost prezentate peste 
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3000 de job-uri  (19 – 20 Octombrie 2019) și Târgul de carieră BUZZCamp Timișoara, ce a 

avut loc la Hotel Timișoara pe data de 7 noiembrie. 

 Întocmirea raportului în ceea ce privește inserției studenților pe piața muncii ce are la 

bază Chestionarului pentru absolvenții Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. Analiza 

datelor se realizează anual în luna februarie. 

 Promovarea Ofertei academice a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj s-a realizat 

în cadrul liceelor din Lugoj, Făget, Buziaș, Nădrag, Caransebeș la clasele a XII-a. Acțiunea a 

fost realizată de o echipă formată din cadre didactice de la Facultățile de Drept și de 

Științe Economice. (28 martie – 19 aprilie 2019); 

 Promovarea programului "EURO 200" - program, prin care studenții din cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, care provin 

din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, pot beneficia 

de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (02 aprilie 2019); 

 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la 

Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice unde le-a prezentat oportunitatea 

de a studia cu bursă la un Program de masterat în cadrul unei universități din Olanda. 

Bursa de master este în valoare de 5000 de euro oferită prin programul NN Future 

Matters pentru anul academic 2019 – 2020. (03 aprilie 2019) 

 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la 

Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice unde le-a prezentat oportunitatea 

de joburi pe timp de vară la hoteluri de 4 si 5* in Grecia prin programul Job Trust. 

Programul oferă salariu lunar in funcție de experiența în domeniu, cazare și 3 mese pe zi 

gratuite, plus rambursarea transportului (din Romania în Grecia și înapoi). (17 aprilie 

2019) 

 În cadrul acțiunii "Săptămâna Porților Deschise",  la invitația Universităţii Europene 

"Drăgan" din Lugoj, elevii claselor a XII-a de la liceele din Lugoj participă la prezentarea 

ofertei educaţionale pentru anul universitar 2019 – 2020. Vizita a fost completată de 

vizionarea unui filmuleț despre UED Lugoj, precum și de un tur al bazei materiale. (13 - 19 

mai 2019). 

 Întocmirea raportului privind gradul de satisfacţie al studenţilor din cadrul UED Lugoj, 

datele analizate au la bază Chestionarul pentru evaluarea nivelului de satisfacţie al 

studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de 

universitate/facultate. (20 – 31 mai 2019)  

 Reprezentantul CCOC împreună cu echipa Honeywell au organizat întâlniri cu studenții 

Facultății de Drept și cei de la Științe Economice pentru a le fi prezentate ofertele de 

muncă de pe perioada verii. (10, 13 iunie 2019) 

 Actualizarea permanentă a site-ului UED cu informaţiile referitoare la: oferta 

educaţională a universităţii, programe de studiu, normative care vizează viaţa 

universitară: legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului educaţiei, reglementari 

interne s.a., precum şi posibile oportunităţi educaţionale, profesionale şi de carieră;  
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 Pe parcursul anului 2019, beneficiarii serviciilor de consiliere în carieră individuală, care 

au solicitat servicii prin intermediul CCOC au fost în număr de 7. Dintre aceștia, 5 au fost 

studenți ai UED Lugoj, iar 2 au fost elevi.  

Din cei 7 studenți ai UED, 3 studenți au fost de la Facultatea de Drept și 4 studenți 

de la Facultatea de Științe Economice  

Din rândul elevilor care au solicitat servicii de orientare și consiliere în carieră au 

fost: 1 absolvent de la liceu Grup Școlar "Valeriu Braniște" Lugoj și 1 absolvent de la Liceul 

Tehnologic "Traian Grozăvescu" Nădrag ambii manifestându-și interesul de a alege o 

facultate din cadrul UED Lugoj 

 

Implicarea studenților in diverse activități științifice, sportive, culturale : 

 Sesiunea de comunicări știinţifice cu participare internaţională, cu tema "România și 

provocările prezentului şi ale viitorului", eveniment organizat anual de Universitatea 

Europeană "Drăgan" din Lugoj și Asociația generală a economiștilor din Romania, filiala 

Lugoj. (22 – 23  noiembrie 2018) 

 Curs deschis, organizat de Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră al UED la disciplina 

Comunicare în afaceri în limba engleză susţinut de doamna Lect. univ. dr. Alina-Maria 

Nistorescu, cu tema "Alegerea unei cariere într-o lume în schimbare" cu participarea 

studenților anului II de la Facultățile de Științe Economice și de Drept și a elevilor clasei a 

XII-a A de la Colegiul Național "Iulia Hasdeu" Lugoj. (4 decembrie 2018) 

 Studenții împreună cu CCOC al UED au organizat o acțiune de voluntariat "FII SI TU MOS 

CRĂCIUN!!!", acțiune caritabilă ce avut ca scop ajutorarea unor oameni pentru a se 

bucura de Sărbătorile de iarnă. (12 - 20 decembrie 2018) 

 Responsabilul CCOC al UED a avut întâlnire cu studenții din anul III de la Facultatea de 

Drept și Facultatea de Științe Economice cu scopul de a coordona activităţile de 

informare, privind carieră, consilierea educaţională şi orientarea pentru carieră la nivel 

de universitate, precum și complectarea unui formular pentru a îmbunătății cooperare cu 

parteneri din mediul economic şi socio-cultural. 

 Târgul ofertelor educaționale: Pași spre carieră, ediţia a XVIII-a s-a desfășurat la 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj și a avut ca scop promovarea ofertele 

educaţionale a unor licee timișene pentru anul şcolar 2019 – 2020. Târgul liceelor 

timişene –  s-a adresat elevilor şi absolvenţilor clasei a VIII-a, cu scopul de a-i informa cu 

privire la ofertele educaţionale a 10 licee din zona de est a județului Timiș. Evenimentul a 

fost susținut de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Centrul Județean de Asistență 

Psihopedagogică Timiș. (16 mai 2019) 

 Săptămâna Absolvenților, la UED au avut loc ceremonii cu prilejul absolvirii ciclurilor de 

studii liceale si universitare. (24 – 30 mai 2019)  

 Acțiunea sportivă "Honey Run 26" organizată de către de SC Honeywell Life Safety 

Romania SRL în parteneriat cu Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a fost o 

manifestare sportivă ce a avut drept scop promovarea unui stil de viață sănătos și 

creșterea numărului de practicanți ai alergării. Totodată această acțiune a fost o acțiune 
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de voluntariat din partea unor studenți ai UED care și-au propus să promoveze mișcarea 

în rândul persoanelor de toate vârstele, ca mod de viață activ și sănătos. (23 iunie 2019) 

 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră împreună cu Biblioteca UED au organizat 

acțiunea "Voluntar la UED" cu tematica "O carte curată, o bibliotecă ordonată" unde 

studenții au ajutat la organizarea și ordonarea cărților din Biblioteca UED. 

 

Nerealizările din planul de activitate sunt: 

- Intensificarea întâlnirilor cu mediul de afaceri pentru a facilita inserția studenților pe 

piața muncii în domeniul absolvit 

- Atragerea studenților  și implicarea acestora în diverse activități social - culturale 

 

STRATEGII 

Sugestii pentru activitatea CCOC în anul universitar următor: 

 Organizarea de târguri de locuri de muncă în cadrul UED 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul socio-economic în vederea facilitării 

accesului studenţilor  pe piața muncii  

 Realizarea de ateliere cu diverse tematici care să vină în sprijinul studenților  în 

îmbunătățirea procesului de învățare,  în căutarea unui loc de muncă 

 

CCOC al UED Lugoj s-a afirmat în mediul universitar intern, cât şi în mediul preuniversitar, 

ca un element activ de consiliere şi orientare în carieră a elevilor/studenţilor/absolvenţilor, 

dorind prin acţiunile desfăşurate, sporirea şanselor de integrare a elevilor în mediul academic și a 

absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 

 

        Data                                                                                          

        09.01.2020                                                                                                                                                          

                                    Responsabil,  

                                                                          Centru de Consiliere și Orientare în Carieră 

        

Lector univ. dr. Hușanu Luminița Leocadia 
 

 

 

                

Întocmit,                         

                                                        Ec. Schmidt Timeea Maria   

         Funcționar CCOC  

 

 
 


