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nr. 

crt. 
Activităţi Termeni Responsabili Observaţii 

1 Actualizarea forului Centrului Permanent Informaticianul- 

programator  

Forul va fi 

actualizat 

permanent 

2 Ghidarea și consilierea 

potenţialilor candidaţi la studii 

privind oferta educaţională a 

USEFS  

Pe parcursul 

anului 

Membrii Centrului, 

personalul academic 

al universității 

Vizite în licee şi 

gimnazii 

3 Activităţi de informare privind 

studiile în cadrul USEFS 

pentru studenţii din anul I 

Septembrie Personalul Centrului  

4 Evaluarea alternativelor de 

modificare a traseului 

academic în funcţie de 

componenta vocaţională 

Pe parcursul 

anului 

Director Centru,  

metodist Relaţii cu 

întreprinderile 

 

6 Participarea la Forurile 

Naţionale ale Meseriilor şi 

Specialităţilor din ţară şi peste 

hotare 

Pe parcursul 

anului 

Personalul Centrului, 

Catedrele şi facultăţile 

USEFS 

 

7 Organizarea şedinţelor de 

consiliere profesională şi 

ghidare în carieră a studenţilor 

Septembrie – 

decembrie 2021 

Personalul Centrului  

8 Organizarea seminarului cu 

beneficiarii procesului 

educațional: „Consolidarea 

parteneriatului dintre 

universitate şi mediul 

economic”  

Aprilie-mai  Personalul Centrului Catedrele şi 

facultăţile 

9 Organizarea seminarelor 

informativ-metodice Educația 

pentru carieră – provocări și 

perspective 

Decembrie 2021 Director CGCC 

Decanii facultăilor 

Cu invitarea 

reprezentanților 

angajatorilor, 

absolvenților, 

studenților și 

specialiștilor în 

domeniile vizate 

10 Monitorizarea şi analiza 

periodică a modului de 

implementare a planurilor de 

carieră de către studenții 

consiliaţi 

Pe parcursul 

anului 

Personalul Centrului,  

facultăţile USEFS 

 

11 Informarea absolvenţilor 

liceelor despre specialităţile 

USEFS, condiţiile de studii, 

diverse aspecte ale activităţilor 

tineretului studios 

Semestrul II Personalul Centrului, 

facultăţile USEFS 

 

12 Organizarea Campaniei de 

mentorat ADMITEREA-2022 

Martie – mai 

2022 

Director Centru, 

facultăţile şi 
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pentru absolvenţii colegiilor, 

liceelor şi şcolilor medii de 

cultură generală şi potenţiali 

angajatori 

catedrele USEFS 

13 Organizarea unor activităţi cu 

participarea comună a 

studenţilor, absolvenţilor şi 

angajatorilor (traininguri, 

seminare, şedinţe de consiliere în 

carieră) 

Pe parcursul 

anului 

Director Centru, 

metodist Relaţii cu 

întreprinderile, 

Decanii facultăţilor, 

Şefii catedrelor 

 

14 Orientarea şi consilierea 

studenţilor privind programele 

naţionale şi internaţionale de 

mobilitate academică şi 

profesională 

Pe parcursul 

anului 

Director Centru, 

Centrul instituţional 

Erasmus+ 

 

15 Formarea de abilităţi pentru 

tehnici de negociere şi 

managementul conflictului, ca 

şi a unor abilităţi de 

autoprezentare şi 

autopromovare 

Pe parcursul 

anului 

Personalul Centrului  

16 Monitorizarea încadrării 

absolvenţilor Universităţii în 

câmpul muncii, studierea 

promovării şi traiectoriilor 

carierei profesionale a 

absolvenţilor 

Pe parcursul 

anului 

Personalul Centrului, 

Decanii facultăţilor 

 

17 Prezentarea în cadrul Senatului 

USEFS şi publicarea 

informaţiilor privind inserţia 

profesională a absolvenţilor 

USEFS pe programe de studii 

Martie-aprilie 

2022 

Director Centru  

18 Derularea unor workshop-uri 

ce vizează dezvoltarea unor 

abilităţi de relaţionare, 

comunicare şi adaptare 

Pe parcursul 

anului 

Personalul Centrului  

19 Stabilirea şi menţinerea 

contactelor cu alte centre 

similare din ţară şi străinătate 

Pe parcursul 

anului 

Director Centru  

20 Asistenţă studenţilor la 

elaborarea dosarelor pentru 

participare la Concursul 

burselor 

Pe parcursul 

anului 

Personalul Centrului  

21 Realizarea activităţilor 

necesare în procesul de 

admitere la Universitate 

Iunie – august 

2022 

Personalul Centrului Comisia de 

Admitere 

 


