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În anul universitar 2014-2015, în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră (CCOC) al Universităţii Spiru Haret s-au desfăşurat activităţi care au vizat paliere 

multiple, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute prin reglemetările în 

vigoare. Astfel, s-au avut în vedere activități specifice de consiliere educațională și a carierei, 

precum și activități de cercetare și implicarea în acțiunile de promovare a Universității Spiru 

Haret. 

 

1. Revizuirea documentație 

Consecutiv apariției Metodologiei-cadru privind organizarea și funțtionarea centrelor 

de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România a fost 

aprobata prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 650/2014 și luând în 

considerare Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 1804/4469/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass a fost revizuită 

documentația care reglementează funcționarea CCOC al Universității Spiru Haret. Astfel, 

cu sprijinul Departamentului de Management al Calității a fost revizuită Metodologia de 

organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, precum și  

Regulamentul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. De asemenea, au fost 

revizuite Procedurile de lucru ale CCOC. 

    

2. Componența CCOC 

Având în vedere alinierea la legislația în vigoare, s-a reorganizat componența CCOC. 

Pentru a respecta legislația privind componența centrelor de consiliere din cadrul 

universităților, Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră al Universității Spiru Haret și Regulamentul Centrului de Consiliere 

și Orientare în Carieră, a fost aprobată de Senatul universitar componența CCOC, precum 

și componența Comisiilor de consiliere și orientare în carieră la nivelul centrelor 

universitare teritoriale şi campusurilor universitare din Bucureşti. S-au transmis 

Comisiilor de consiliere și orientare în carieră la nivelul centrelor universitare teritoriale şi 
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campusurilor universitare din Bucureşti documentația revizuită și s-a menţinut legatura cu 

reprezentanţii acestor filiale. 

 

3. Consilierea educațională și în carieră a studenților 

La nivelul CCOC, precum și al Comisiilor de consiliere și orientare în carieră la nivelul 

centrelor universitare teritoriale şi campusurilor universitare din Bucureşti s-au desfășurat 

activități de consiliere educațională și de orientare a carierei adresate studenților Universității. 

Aceste activități s-au concretizat prin ședințe individuale cu studenții, întâlniri de grup cu 

studenții sau întîlniri ale studenților cu reprezentații angajatorilor pe piața muncii.Remarcăm 

faptul că cele mai active comisii de consiliere și orientare în carieră din punctul de vedere al 

organizării au fost reprezentanții comisiilor din Campusul Didactica, pentru specializările 

Psihologie și specializările în domeniul economic, precum și cei ai comisiilor din centrele 

teritoriale (Câmpulung Muscel, Craiova, Brașov, Constanța, Râmnicu Vâlcea). 

Pricipalele tematici identificate în cadrul acestui tip de activități au fost : 

- Identificarea aptitudinilor și capacităților personale, în vederea clarificării traseului 

educațional adecvat, în sensul alegerii specializării; 

- Identificarea și analiza oportunităților de angajare pe piața muncii; 

- Exersarea abilităților de prezentare (elaborarea CV-ului, Scrisorii de intenție, Interviul de 

angajare). 

- Identificarea competențelor și capacităților căutate de angajatori pe piața muncii, în 

funcție de specializările profesionale. 

 

4. Promovarea Universității Spiru Haret 

În cadrul acțiunilor de promovare a Universității (octombrie 2014 – mai 2015), 

membrii CCOC au participat la activitățile de prezentare a Universității și CCOC în cadrul                 

liceelor din București și zonele limitrofe. În cadrul acestor întîlniri, membrii CCOC s-au 

adresat liceenilor din clasele terminale și au prezentat activitățile specifice și oportunitățile pe 

care le poate oferi consilierea și orientarea în carieră.  

De asemenea, în cadrul acestor acțiuni s-au administrat Inventare de interese în 

carieră, elaborate în cadrul CCOC. Datele colectate au fost prelucrate și interpretate în 

vederea elaborării Profilelor de interese în carieră, individuale și la nivel de liceu. 
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Acțiunile de promovare a Universității au fost desfășurate și de către Comisiile de 

consiliere și orientare din centrele teritoriale, la nivelul liceelor din zonele respective. 

Ca parte a acțiunilor de promovare, în perioada 6–10 aprilie 2015, în cadrul 

Săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun” membrii CCOC au desfășurat 3 work-shop-uri 

adresate atât studenților, cât și liceenilor. La nivelul centrelor teritoriale, comisiile de 

consiliere și orientare în carieră au desfășurat, de asemenea, acțiuni de prezentare a 

universității și CCOC, adresate liceenilor din zonele respective.  

 

5. Consilierea elevilor din clasele terminale de liceu 

Coroborat cu acțiunile de promovare a Universității Spiru Haret, elevii din clasele 

terminale ale liceelor în care s-au desfășurat acțiuni de promovare au avut posibilitatea de a 

urma, în cadrul CCOC, ședințe gratuite de consiliere și orientare în carieră (noiembrie 2014 – 

iunie 2015). Au fost prezenți la aceste ședințe un număr total de 200 de elevi. Principalele 

tematici identificate în cadrul acestor ședințe de consiliere au fost: 

- Identificarea aptitudinilor și capacităților personale, în vederea alegerii uneui traseu 

educațional sau profesional adecvat; 

- Ientificarea specializărilor universitare adecvate, în funcție de profilul aptitudinal ți 

interese. 

În cadrul ședințelor de consiliere și orientare în carieră au fost completate Fișe de 

înregistrare și Fișe de consiliere pentru fiecare elev, conform Procedurilor de lucru ale CCOC. 

 

6. Practica de specialitate 

În perioada 11 mai – 29 mai 2015, CCOC a încheiat, cu Facultatea de Sociologie-

Psihologie, Universitatea Spiru Haret, Convenția-cadru privind practica de specialitate. În 

baza acestei Convenții-cadru, CCOC a avut calitatea de partener de practică de specialitate 

pentru un grup de 12 studenţi ai Facultăţii de Sociologie-Psihologie. În cadrul CCOC studenții 

practicieni au desfășurat activități de tipul: documentare asupra literaturii de specialitate, 

studiul documentației proprii CCOC și a instrumentelor de lucru, observarea ședințelor de 

consiliere și orientare în carieră, discuții interactive, elaborarea bazei de date privind liceenii 

cărora li s-a administrat Inventarul de interese privind cariera. 
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7. Cercetare și publicații 

- Au fost finalizate Profilele de valori profesionale aferente liceelor cuprinse în 

cercetarea desfășurată în anul universitar 2013-2014. Profilele au fost distribuite către 

licee prin intermediului Departamentului de Relații Publice și Comunicare al 

Universității Spiru Haret. 

- A fost elaborat Inventarul privind interesele profesionale, care a fost administrat 

elevilor din clasele terminale din liceele din București și zonele limitrofe. Pe baza 

datelor colectate, au fost transmise Profilele individuale de interese profesionale, prin 

e-mail, elevilor respondenți. De asemenea, sunt în curs de finalizare Profilele de 

interese profesionale la nivel de liceu. 

- La nivelul campusurilor universitare și centrelor teritoriale, comisiile de consiliere și 

orientare în carieră au completat baza de date privind inserția absolvenților pe piața 

muncii. 

- La nivelul centrului teritorial Câmpulung Muscel a fost elaborat Chestionarul pentru 

Studiul privind posibilitatea de revizuire a zonei Câmpilung Muscel. În același centru 

teritorial este în curs de desfășurare Studiul privind abandonul universitar. 

- În cadrul International Scientific Conference ,,Communication, Context, 

Interdisciplinarity”, 3rd Ed., 23 – 24 oct. 2014, Târgu Mureș a fost prezentată lucrarea 

cu titlul Valori profesionale în rândul elevilor de liceu (Professional Values amog 

High School Students), autori: Goran Laura, Bănică Loredana, Lungu Cosmin. 

Lucrarea a fost publicată în volumul conferinței: Communication, Context, 

Interdisciplinarity, 3rd Edition, pp. 26-32, ISSN:2069-3389, Edited by: The Alpha 

Institute for MulticulturalStudies, Published by: ,,Petru Maior” University Press, 

Tîrgu-Mureş, 2014 

- În cadrul studiului desfășurat în anul universitar 2013-2014 în rândul liceenilor din 

București, a fost elaborată și publicată lucrarea Valori profesionale ale elevilor liceeni, 

Editura Fundației România de Mâine, 2015, ISBN 987-973-163-916-1, coordonatori 

Goran Laura, Bănică Loredana; autori Danciu Bogdan, Lungu Cosmin, Bărbulescu 
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Monica. Lucrarea a fost adresată Inspectoratului școlar al Municipiului București și 

transmisă acestei instituții prin intermediul Departamentului de Relații Publice și 

Comunicare al Universității Spiru Haret. 

 

 

 

 

 

Director CCOC al Universității Spiru Haret, 

Loredana Bănică 


