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1. Activitatile planificate
nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7
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Tipul activitatii

Termenul

Executorii

Observajii

Crearea forului Centrului Ianuarie februarie

Informaticianul
programator

Forul va fi
actualizat
permanent

Consituirea unui fi§ier de
intreprinderi care accepta
colaborarea cu
universitatea privind
plasarea in campul
muncii a studenjilor §i
absolvenjilor
Semnarea Convenjiilor
de parteneriat cu
intreprinderile care
accepta colaborarea cu
universitatea
Participarea la expozijia
interuniversitara “Almamater”

Ianuarie februarie

Metodist
documentaristreceptionist

Rejeaua
intreprinderilor
va fi extinsa
ulterior

Pe parcursul
anului

Director Centru;
metodist Relajii
cu intreprinderile

Aprilie

Personalul
Centrului

Participarea la sesiunea
de formare a tutorilor
pentru universitaji §i
intreprinderi
Organizarea sesiunilor de
orientare §i asistenja in
cautarea locurilor de
munca §i de stagii
Organizarea Targului
locurilor de munca cu
participarea
reprezentanjilor
intreprinderilor
Elaborarea materialelor
publicitare privind
studiile la Universitate

Aprilie

Director Centru;
metodist Relajii
cu intreprinderile

Septembrie decembrie

Personalul
Centrului

Aprilie-mai

Personalul
Centrului

De comun cu
catedrele §i
facultajile

Pe parcursul
anului

Personalul
Centrului

De comun cu
catedrele §i
facultajile

Organizarea informarii
absolvenjilor liceelor
despre specialitajile

Pe parcursul
anului

Personalul
Centrului

De comun cu
catedrele §i
facultajile
USEFS

A

9

2

In comun cu
facultajile §i
catedrele

10

11

12

13

14

Universitatii, conditiile
de studii, diverse aspecte
ale activitatilor
tineretului studios
Organizarea „Zilei u§ilor
deschise” pentru
absolventii colegiilor,
liceelor §i §colilor medii
de cultura generala
Stabilirea relatiilor
necesare cu reprezentantii
activitatilor economice,
sociale §i profesionale, cat
§i cu serviciile de
incadrare in campul
muncii. Organizarea
stagiilor de practica a
studentilor
Informarea studentilor
despre metodele §i
tehnicile moderne de
cautare §i ocupare a unui
loc de munca, oferirea
consultatiilor studentilor
privind elaborarea CV §i
a scrisorii de motivatie a
solicitarii unui loc de
munca
Studierea pietei fortei de
munca, informarea
studentilor §i mediului
universitar despre
cererea §i oferta fortei de
munca, prevederile
legislatiei privind
ocuparea fortei de munca
§i masurile de protectie
sociala a persoanelor
afectate de §omaj
Efectuarea monitorizarii
incadrarii absolventilor
Universitatii in campul
muncii, studierea

A

Martie - mai

Personalul
Centrului

Pe parcursul
anului

Director Centru;
metodist Relatii
cu intreprinderile

Pe parcursul
anului

Director Centru;
metodist Relatii
cu intreprinderile

Pe parcursul
anului

Personalul
Centrului

Pe parcursul
anului

Personalul
Centrului

3

In comun cu
facultatile §i
catedrele

15

16

17

18

19

20

promovarii §i
traiectoriilor carierei
profesionale a
absolventilor
Receptionarea,
acumularea,
sistematizarea §i analiza
informatiei privind
situatia pe piata muncii,
evidentierea problemele
studentilor in domeniul
ocuparii
Evidenta persoanelor
care solicita sustinere la
plasarea in campul
muncii, acordarea
ajutorului la alegerea
unui loc de munca
corespunzator
Asistenta studentilor la
elaborarea dosarelor
pentru participare la
Concursul burselor
Saptamana de primire a
studentilor noi
inmatriculati la USEFS:
prezentarea Universitatii;
prezentarea Centrului
Activitati necesare pe
parcursul Admiterii la
Universitate
Organizarea §i
amplasarea informatiei
cu ocazia Zilei Mondiale
a Studentilor

Pe parcursul
anului

Personalul
Centrului

Pe parcursul
anului

Metodistul
documentaristreceptionist

Pe parcursul
anului

Personalul
Centrului

Septembrie

Personalul
Centrului

Iunie - august

Personalul
Centrului

Noiembrie

Metodistul
documentaristreceptionist,
informaticianprogramator

4

De comun cu
Comisia de
Admitere

2. Formari / traininguri ale studenjilor in cadrul Centrului de
ghidare §i consiliere in cariera al USEFS
2.1 Bilantul universitar de competente
Programul trainingului ,,Bilanjul universitar de competenje” este conceput
pentru studenji pentru a-i determina sa con§tientizeze necesitatea de a se
cunoa§te in scopul dezvoltarii personale §i profesionale §i conjine:
Tema 1: Generalitaji despre bilanjul universitar de competenje (2 ore);
Tema 2: Stimularea imaginii de sine (2 ore);
Tema 3: Elaborarea bilanjului universitar de competenje (2 ore);
Tema 4: Autocunoa§terea (2 ore);
Tema 5: Competenje personale §i competenje sociale. Conceptul de
inteligenja emojionala (2 ore);
Tema 6: Analiza valorilor profesionale (2 ore);
Tema 7: Elaborarea proiectului personal profesional (2 ore).

2.2 Tehnici de cautare a unui loc de stagiu de practica, $i/sau un loc de
munca
Tema 1: Cum sa comunici mai eficient in timpul cautarii unui stagiu de
practica §i/sau a unui loc de munca (2 ore);
Tema 2: Administrarea timpului in cautarea unui stagiu de practica §i/sau a
unui loc de munca (2 ore);
Tema 3: Elaborarea dosarului personal §i profesional in vederea optimizarii
procedurii de cautare a unui stagiu de practica §i/ sau a unui loc de munca
(2 ore);
Tema 4: Te pregate§ti pentru un interviu de angajare (2 ore);
Tema 5: Utilizarea bazei informajionale de date a Centrului pentru cautarea
unui stagiu de practica §i/sau a unui loc de munca (2 ore);
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Tema 6: Tehnici de cautare a unui loc de stagiu de practica in strainatate (2
ore).

2.3 Managementul carierei
Programul trainingului ,,Managementul carierei” este conceput pentru
student pentru a afla cum sa-§i gaseasca un stagiu de practica sau un loc de
munca §i confine:
Tema 1: Stimularea imaginii de sine (2 ore);
Tema 2: Primul pas in cunoa§terea de sine (2 ore);
Tema 3: Formarea ca specialist (2 ore);
Tema 4: Administrarea timpului in cautarea unui stagiu de practica / loc de
munca (2 ore);
Tema 5: Elaborarea dosarului personal §i profesional in vederea optimizarii
procedurii de cautare a unui stagiu de practica / loc de munca (2 ore);
Tema 6: Cunoa§terea profesiilor §i a sferei profesionale (2 ore).
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