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CENTRU DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
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Evenimentul face parte din seria de acţiuni de orientare profesională şi ghidare în carieră
a studenţilor USEFS.
Obiectivul acţiunii:
 Educaţia pentru carieră a studenţilor şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare a viitorilor
absolvenţi cu universitatea absolvită.
Grupul-ţintă: studenţii anului terminal al facultăţii Învăţământ Frecvenţă Redusă de la
specialităţile „Educaţie fizică/psihopedagogie”, „Educaţie fizică şi sport”, „Cultura fizică
recreativă”, „Securitate civilă şi ordine publică”. În cadrul seminarului au participat 62
studenţi, dintre care – 28 activează în câmpul muncii conform specialităţii.
Administraţia facultăţii Învăţământ cu Frecvenţă Redusă: Cotorcea Anatol, dr.,
conf.univ., decan; Gidei Mariana, prodecan; Dănilă Nina, metodist, a susţinut ideea
dezvoltării unor relaţii de colaborare cu foştii studenţi în scopul monitorizării inserţiei
profesionale a absolvenţilor şi evaluării calităţii programelor de studii în raport cu cerinţele
pieţei de muncă.
Programul seminarului a inclus mai multe tipuri de activităţi:
1. Prezentare: Comunicarea dintre universitate şi absolvenţi: motivaţii, oportunităţi şi
dificultăţi (Calugher Viorica., dr., director Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră), în
care s-a abordat importanţa comunicării cu foştii studenţi atât pentru universitate, precum şi
pentru absolvenţi.
2. Workshop: Evaluarea calităţii Programelor de studii ale USEFS şi integrarea pe piaţa
muncii a absolvenţilor (Gîdei Mariana, prodecan FÎFR), activitate practică în cadrul căreia
studenţii au avut posibilitatea să realizeze analiza programelor la care studiază din
perspectiva punctelor forte, punctelor slabe, în rezultat fiind formulate oportunităţile şi
ameninţările pe care au programele existente în cadrul USEFS.
3. Prezentare: Cariere de succes ale absolvenţilor USEFS (Mocrousov Elena., dr., şef
Catedră Teoria şi Metodica Jocurilor). Comunicarea se înscrie în procesul de orientare
profesională şi ghidare în carieră a studenţilor USEFS. Exemplele concrete ale unor succese
profesionale în domeniul Culturii fizice şi sportului au menirea să contribuie la educaţia
pentru carieră a studenţilor USEFS.
4. Seminarul a finalizat cu formularea Concluziilor şi înmânarea certificatelor de
participare .

