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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1.Misiune 
Misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) constă în asigurarea și 

promovarea unui mediu favorabil dezvoltării persoanei ca “întreg”, prin oferirea unei game 

largi de servicii de consiliere și orientare în carierătuturor persoanelor fizice din mediul 

academic, precum și întregii comunități.  

 

Art. 2.Obiective generale şi specifice 
(1) CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare a 

tinerilor din sistemuleducaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră 

care vizează: 

a. orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie 

capabili să îşi poată planifica şigestiona în mod optim propriul traseu 

educaţional; 

b. reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de 

orientare în carieră, precum şide motive personale sau de adaptare la 

mediul universitar; 

c. facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să 

cunoască nevoile şi provocărilereale ale pieţei muncii; 

d. creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite 

 

 

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1 
 

Art. 3. Legislație primară 

(1) Metodologia cadru privind organizarea și funcționarea Centrelor de Consiliere și 

Orientare în Carieră în sistemul de învățământ superior din România 

 
Art. 4. Reglementări interne 

(1) Carta Universității de Vest din Timișoara 

 

 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 
 

Art. 5.Structura 

(1) Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră se subordonează academic și 

administrativ Senatului UVT și Prorectorului pentru Strategie Academică  

(2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată 

ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în 

unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, numit director al 

CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administraţie. 

(3) CCOC trebuie să aibă în componenţă: 

a. psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională; 

                                                           
1 Se referă la baza legală de funcționare. 
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b. consilieri de carieră; 

c. sociologi; 

d. cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi 

absolvenţilor. 

(4) Numărul angajaţilor din cadrul CCOC se stabileşte pornind de la numărul de 

studenţi înmatriculaţi în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de 

cel puţin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenţi înmatriculaţi. 

Art. 6.Atribuții 

(1) Informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor 

prin oferirea următoarelor servicii: 

a. consiliere educaţională şi vocaţională; 

b. consiliere şi evaluare psihologică; 

c. consiliere în carieră; 

d. elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii; 

(2) Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi 

absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum: 

a. sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de 

angajare; 

b. organizarea de prezentări de companii; 

c. sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale 

studenţilor; 

d. 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; 

e. elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării 

inserţiei pe piaţa muncii; 

f. participări la activităţi organizate de către alumni; 

(3) 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.; 

(4) Informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale 

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ 

superioare. 

(5) Directorul CCOC prezintă anual consiliului de administraţie un raport asupra 

serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul UVT și al CCOC. 

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 7. Finanţarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universităţii. În scopul 

asigurării/dezvoltării activităţii CCOC, instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri 

nerambursabile şi alte resurse extrabugetare. 

Art. 8. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 

28.07.2016. 


