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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră este o structură funcţională academică fără
personalitate juridică ce funcţionează în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, denumit în
continuare CCOC – UED, fiind înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
nr. 23 din 29 iulie 2014.
Art. 2.
(1) 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 parteneri din
mediul economic şi socio-cultural.
(2) 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.
(3) CCOC - UED oferă candidaţilor, studenţilor şi elevilor din anii terminali servicii de asistenţă şi
consultanţă/consiliere 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.
Art. 3.
Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative şi documente de referinţă:
▪ Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Ordinul MEN nr.650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea şi
funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior
din România, modificat prin OM;
▪ Ordinul MEN nr. 3070/14.01.2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea
şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior
din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat
pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014;
▪ Manualul calității Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.

CAPITOLUL II
Obiectivele CCOC - UED
Art. 4.
(1)
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UED Lugoj are ca obiectiv fundamental
oferirea de asistenţă de specialitate beneficiarilor în vederea facilitării gestionării propriului traseu
educaţional şi profesional.
(2)
Obiectivele specific urmărite de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UED Lugoj
sunt:
a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată
planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
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b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive personale sau de orientare în carieră,
precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi
provocările reale ale pieţei muncii;
d) creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite;
e) informarea candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor asupra ofertei educaţionale specifice
oferite de UED asupra opţiunilor în carieră;
f) facilitarea comunicării între studenţi, cadre didactice şi angajatori;
g) colaborarea cu organizaţii locale şi naţionale pentru facilitarea prezentării ofertei acestora
către studenţii universităţii.

CAPITOLUL III
Structură şi organizare
Art. 5. (1) CCOC - UED este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată
ca personal didactic auxiliar care are formare profesională inițială sau continuă în unul dintre domeniile:
psihologie, sociologie, științele educației, numit director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu
avizul Consiliului de administrație.
(2) Pentru buna desfăşure în condiţii optime a activităţii centrului pot fi încheiate parteneriate cu
specialişti în domeniu.
Art. 6
(1) CCOC - UED este subordonat academic Senatului universitar al UED şi administrativ Rectorului
universităţii.
(2) Coordonatorul CCOC stabilește planul anual de activități și poate colabora cu organizații
studențești legal constituite din instituția de învățământ superior.
(3) Coorodnatorul CCOC – UED prezintă anul Consiliului de administrație și Senatului, un raport
asupra serviciilor oferite. Raportul va fi publicat pe site-ul universității.
Art. 7 Activitatea CCOC – UED se realizează în strânsă colaborare cu conducerile facultăţilor şi
directorii de departamente, dezvoltă relaţii funcţionale cu facultăţile şi catedrele din celelalte
departamente ale universităţii.
Art. 8 De activităţiile CCOC - UED pot beneficia:
▪ studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, indiferent de programul de studiu
urmat;
▪ elevii din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate cu unități de învățământ
preuniversitar;
▪ absolvenţii proprii.
Art. 9 Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CCOC – UED este asigurată de către
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj.
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)

Art. 10 Principalele activități pentru realizarea misiunii CCOC – UED sunt următoarele:
informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin oferirea
unor servcii de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi evaluare psihologică, consiliere
în carieră, elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;
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, sesiuni de formare pentru dezvoltarea
competenţelor transversale ale studenţilor, realizarea de studii şi analize periodice privind
abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi
orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora, elaborarea
şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii;
participarea la activități organizate de alumni;
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.
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;
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;
elaborează şi distribuie afişe şi pliante despre admitere/oferta educaţională a UED, în scopul
recrutării elevilor de liceu din anii terminali;
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;
consiliază din punct de vedere psihologic principalii beneficiari (studenţi si absolvenţi) pentru
armonizarea capacităţilor şi competenţelor acestora cu aspiraţiile şi interesele personale, în
vederea ocupării unui loc de muncă potrivit;
informează studenţii şi absolvenţii cu privire la obţinerea de atestate profesionale sau de
competenţă;
informează studenţii asupra regulamentelor studenţeşti;
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;
promovează activităţile CCOC - UED în rândul agenţilor economici şi a angajatorilor de pe piaţa
muncii pentru a facilita comunicarea acestora cu studenţii şi absolvenţii UED.
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CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 16. Prezentul Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj intră în vigoare la data adoptării lui în ședința
Senatului universitar din 30.09.2019, prin Hotărârea nr. 48 din 30.09.2019 și înlocuiește Metodologia privind
organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră pentru elevii din anii terminali,
studenţi şi absolvenţi în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, aprobată de Senatul universitar prin
Hotărârea nr. 36 din 11 decembrie 2014.
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