Aprobat de Senatul UED Lugoj prin Hotărârea nr. 7 din 30.01.2019
în ședința din 30 ianuarie 2019

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 2017 - 2018

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, are la baza: Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi
Orientare în Carieră pentru elevii din anii terminali, studenţi şi absolvenţi aprobată conform Hotărârii
Senatului UED Lugoj din data de 11.12.2014 şi de asemenea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
650/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de
consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, OUG nr. 49/2014 privind
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte
normative.
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.
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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.
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.

ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERA UED
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED desfăşoară următoarele activităţi pentru
realizarea obiectivelor sale:
a) informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin
oferirea unor servicii de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi evaluare psihologică,
consiliere în carieră, elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;
b) realizarea unor acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a
studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum: sesiuni de pregătire a portofoliului de
angajare, simularea interviului de angajare, organizarea de prezentări de companii;
c) informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile
în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate
cu Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin
mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip "zilele porţilor deschise", târguri educaţionale,
vizite tematice, etc.
d) organizează/coordonează întâlniri cu elevii din anii terminali ai ciclului liceal (grupuri
şcolare, colegii tehnice etc.) pentru a-i informa asupra ofertei educaţionale a UED prin distribuirea de
materiale informative (afişe, pliante, broşuri etc.) şi prin discuţii pe teme specifice, în scopul atragerii
acestora;
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e) organizează/coordonează întâlniri cu studenţii de anul I, la începutul fiecărui an
universitar, în scopul promovării traseelor academice oferite în conformitate cu planul de învăţământ şi
programele şcolare;
f) organizează acţiuni comune/de colaborare cu departamente/catedre din universitate în
scopul dezvoltării carierei studenţilor şi absolvenţilor, ca parte integrantă a programului lor academic;
g) elaborează şi distribuie afişe şi pliante despre admitere/oferta educaţională a UED, în
scopul recrutării elevilor de liceu din anii terminali;
h) oferă servicii de consultanţă pentru studenţi şi absolvenţi, atât în vederea atingerii unui
nivel optim de reuşită şcolară, cât şi în vederea orientării acestora pe piaţa muncii;
i) consiliază din punct de vedere psihologic principalii beneficiari (studenţi și absolvenţi)
pentru armonizarea capacităţilor şi competenţelor acestora cu aspiraţiile şi interesele personale, în
vederea ocupării unui loc de muncă potrivit;
j) "colaborează cu diverse asociaţii şi cu organizaţii profesionale similare naţionale şi
internaţionale, cu Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale şi cu direcţiile judeţene ale acesteia, cu Agenţia
Naţională de Ocupare şi Formare Profesională şi cu filialele judeţene ale acestora, cu programe şi proiecte
axate pe problema formării, reconversiei, recalificării în vederea obţinerii de informaţii necesare realizării
obiectivelor CCOC - UED;
k) informează studenţii asupra regulamentelor studenţeşti;
l) 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;
m) promovează activităţile CCOC - UED în rândul agenţilor economici şi a angajatorilor de pe
o) piaţa muncii pentru a facilita comunicarea acestora cu studenţii şi absolvenţii UED.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE
În anul universitar 2017 – 2018 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 principalelor directive ale Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera și al Planului
Operațional al CCOC;
elaborarea Raportului anual de activitate al CCOC - al Universităţii Europene Drăgan din Lugoj;
informarea studenţilor asupra regulamentelor Universităţii, examenelor de admitere, burselor de
studii şi cursurilor masterale;
studenţii anului I de la Facultățile de Științe Economice și de Drept au beneficiat de acțiuni
specifice de acomodare "Săptămâna bobocilor" acesta reprezentând Turul Universității precum şi
prezentarea planurilor de învăţământ ( 2– 6 octombrie 2017).
informarea studenţilor din anul I de la Facultățile de Științe Economice și de Drept din cadru UED
asupra regulamentelor studenţeşti;
prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost prezentat programul "Work and Travel" la
UED de către reprezentanții companiei American Experience. Studenții Universității Europene
„Drăgan” au fost informați în legătură cu oportunitățile de a vizita și lucra în SUA, în perioada
vacanțelor de vară, precum și de a efectua stagii de practică în cadrul companiilor americane. (23
noiembrie 2017).
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▪

Cu ocazia organizării Simpozionului Internaţional de Criminalistică cu tema: "Cercetarea la faţa
locului în cazul actelor de terorism" organizat în data de 24.11.2017 în sala Drepturilor Omului
din cadrul Camerei Deputaţilor în sediul Parlamentului României, la invitaţia adresată domnului
lector univ.dr. Cărpinean Ion Cristian de către board-ul de conducere al Asociaţiei Criminaliştilor
din România de a prezenta un referat în cadrul acestui simpozion, domnia sa a participat la
această manifestare ştiinţifică însoţit de patru masteranzi ai Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii Europene „Drăgan”, ocazie cu care aceştia au fost înscrişi ca membrii ai Asociaţiei
Criminaliştilor din România.

▪

Informarea elevilor din anii terminali de la liceele din Lugoj, Făget, Buziaș, Nădrag, Caransebeș
asupra ofertei educaţionale a UED s-a realizat prin distribuirea de pliante, afișe, broșuri etc.
precum și prin discuți tematice susținute de prezentări power point în scopul promovării
universității. Aceste acțiuni au fost realizate de o echipă mixtă formată din cadre didactice și
studenți de la Facultățile de Drept și de Științe Economice. (26 februarie – 02 martie 2018);
Elaborarea chestionarului privind gradul de satisfacţie al studenţilor din cadrul UED Lugoj,
interpretarea acestuia precum și aducere de îmbunătățiri la elementele deficitare;
In scopul monitorizării inserției studenților pe piața muncii se întocmește un chestionar în
momentul ridicării diplomei de absolvire astfel încât să se poată urmări și sprijinii inserția pe piața
muncii în domeniile de studiu absolvite;
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;
Întâlniri dintre studenţii din anii terminali cu angajatori ai firmelor din oraş. (11 mai întâlnire cu
Autoliv 22 mai întâlnire cu Honeywell );
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 2018 – 2019. Vizita va fi completată de vizionarea unui filmuleț despre
UED Lugoj, precum și de un tur al bazei materiale. ( 14 - 20 mai 2018).

▪
▪

▪

▪
▪

▪ Implicarea studenților in diverse activități științifice, sportive, culturale :
✓ Sesiunea de comunicări știinţifice cu participare internaţională, cu tema "România şi
provocările prezentului şi ale viitorului", eveniment organizat anual de Universitatea
Europeană "Drăgan" din Lugoj și Asociația generală a economiștilor din Romania, filiala Lugoj.
(24 – 25 noiembrie 2017)
✓ Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră a organizat un curs deschis la disciplina
Comunicare în afaceri în limba engleză susţinut de doamna Lect. univ. dr. Alina-Maria
Nistorescu, cu tema Interviul pentru angajare: întrebări și răspunsuri 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 2017)
✓ Participarea studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizată de Universitatea de Vest
"Vasile Goldiş" din Arad în cadrul manifestării "Zilele Academice Arădene", ediţia a XXVIII-a.
(18 mai 2018)
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✓
✓

✓

În Săptămâna Absolvenților, la UED au loc ceremonii cu prilejul absolvirii ciclurilor de studii
liceale si universitare. (22 – 26 mai 2018)
Târgul liceelor timişene ediţia a XVII-a cu prezentarea ofertelor educaţionale pentru anul
şcolar 2018 - 2019 are loc la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. Acesta e adresat
elevilor şi absolvenţilor clasei a VIII-a, cu scopul de a-i informa cu privire la ofertele
educaţionale ale liceelor din municipiu şi zona aceasta. Participă 5 licee, colegii din Lugoj și
județul Timiș, precum și reprezentanții CJRAE Timiș, Inspectoratul Şcolar Timiş şi Centrul
Judeţean de asistenţă psihologică Timiş. (21 mai 2018)
La invitaţia Universității Europene “Drăgan” prin Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera
Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Timiş a prezentat studenţilor de la Facultatea de Drept şi
Facultatea de Ştiinţe Economice oferta educaţională a Academiei de Poliţie din Bucureşti şi
a Şcolilor de Agenţi de Poliţie din Câmpina si Cluj. (23 mai 2018)

Nerealizările din planul de activitate sunt:
- o colaborarea mai eficientă cu organizaţii locale pentru facilitarea prezentării ofertei
acestora către studenţii universităţii.
- realizare de întâlniri tematice cu studenții pentru a îmbunătăți deschiderea studenților către
astfel de servicii.
STRATEGII
Sugestii pentru activitatea CCOC în anul universitar următor:
▪ Identificarea unor acţiuni care pot fi reluate în fiecare an şi să devină tradiţionale pentru
universitate.
▪ Organizarea de târguri de locuri de muncă în cadrul UED
▪ Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul socio-economic în vederea facilitării accesului
studenţilor la programe de intership în cadrul unor instituţii ale administraţiei publice locale,
organizaţii nonguvernamentale, firme la nivel local şi/ sau regional.
Întreg colectivul de cadre didactice precum şi personalul nedidactic (psiholog) este foarte deschis
pentru sprijinirea studenţilor cu informaţii, indicaţii, sugestii privind parcursul didactic. De asemenea,
între studenţi şi personal se dezvoltă relaţii relativ apropiate, studenţii solicitând cu încredere consilierea
pentru toate problemele cu care se confruntă şi caută, împreună cu mentorii lor, soluţiile cele mai bune.

Data
12.12.2018

Responsabil al CCOC – UED
Ec. Schmidt Timeea Maria
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