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Activităţile desfăsurate, în cadrul CCOC, în perioada 2020-2021, au fost condus la realizarea 

obiectivelor specifice propuse, astfel: 

1. Consilierea psiho-pedagogică şi în carieră a studenţilor UPG 

În anul universitar 2020-2021 au fost organizate grupuri de consiliere si orientare în carieră 

în vederea cresterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii. În cadrul acestor 

întâlniri, au fost parcursi următorii pasi: identificarea si constientizarea abilităţilor 

personale; realizarea unei corelaţii între caracteristicile personale si piaţa forţei de muncă; 

oferirea de informaţii cu privire la scopul unui interviu pentru angajare, structura si 

conţinutul acestuia; acumularea de informaţii cu privire la elaborarea unui CV, în format 

Europass si modalităţi de căutare a unui loc de muncă; 

Pe parcursul procesului de consiliere au fost identificate si alte nevoi de dezvoltare a 

capacităţii studenţilor, astfel că au fost organizate sesiuni tematice, precum: 

„Managementul timpului”, „Managementul conflictelor” si „Importanţa comunicării 

nonverbale”. 

 În condițiile generate de pandemia cu SARS-CoV2, activitatea de consiliere online a fost 

dezvoltată prin intermediul platformei  http://devin.masterprof.ro, platformă creată în 

cadrul proiectului UEFISCDI – AG/176/SGU/NC/II, proiect de tip ROSE-SGU. Cei care 

accesează platforma au posibilitatea de a-si evalua diferite abilitati prin intermediul unei 

baterii de teste, rezultatele obţinute fiind de un real folos atât pentru procesul de dezvoltare 

personală, cât şi pentru pregătirea inserţiei pe piaţa muncii. Accesul la platformă este 

deschis tuturor studenţilor UPG. 

http://devin.masterprof.ro/
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2. Informarea studenţilor din anii terminali cu privire la cerinţele de elaborare a portofoliului 

Europass şi Informarea studenţilor din anii terminali cu privire la dinamica pieţei muncii 

la nivel naţional şi internaţional 

În condițiile transferării activităților educative în sistemul online, activităţile de informare 

pe problema elaborării portofoliului de angajare și a dinamicii pieței muncii s-au realizat 

prin intermediul unor workshop-uri derulate pe platforma google.meet, dar și prin postarea 

pe platforma http://devin.masterprof.ro a unor suporturi teoretice și a unor sarcini cu 

caracter aplicativ. 

3. Oferirea de consultanţă şi consiliere în planul adoptării deciziei în carieră a elevilor din anii 

terminali de liceu din judeţul Prahova 

Informarea elevilor din ani terminali de liceu cu privire la regulamentul Universităţii, 

examenele de admitere, posibilităţile de cazare, bursele de studii si studiile masterale s-a 

realizat în perioada noiembrie 2020 – mai 2021 prin acţiuni organizate sistematic. 

derulate prin intermediul google.meet, dar și prin intermediul unor workshop-ri pe 

tematica deciziei în carieră. 

4. Intâlniri de lucru cu parteneri din mediul socio-educaţional şi economic în vederea creşterii 

gradului de vizibilitate al CCOC la nivel local/regional, precum şi în vederea creşterii 

gradului de ocupabilitate a forţei de muncă 

Întrucât întâlnirea cu reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Prahova (prof. Bianca Ciulac 

– Inspector Mamagementul Resurselor Umane; prof. Tudor Iancu - Inspector 

Managementul Resurselor Umane) planificată pentru luna aprilie 2021, nu s-a mai putut 

derula in sistem față în față, aspecte referitoare la: condiţiile de ocupare a posturilor 

didactice pentru anul 2021/2022; lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru 

incadrarea pe perioadă nedeterminată/determinată scoase la concurs; calendarul 

concursului de ocupare a posturilor didactice; proceduri de realizare a dosarului de concurs 

au fost discutate pe parcursul workshop-urilor derulate online. 

http://devin.masterprof.ro/
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5. Organizarea şi desfăşurarea de manifestări stiinţifice pe teme de consiliere în carieră 

Implicarea activă a elevilor, studenţilor si absolvenţilor în activităţi privind dinamizarea 

vieţii stiinţifice s-a realizat prin intermediul sesiunii ştiinţifice studenţeşti, desfășurate in 

regim online, în luna mai 2021. CCOC a contribuit la organizarea acesteia, încurajând 

elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice de către studenţi. 

6. Administrarea instrumentelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii  

Prin intermediul responsabililor desemnaţi cu monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii au 

fost administrate chestionare studenţilor tuturor programelor de master din cadrul UPG, 

srtudenţi absolvenţi ai programelor de licenţă în cadrul universităţii. 

Chestionarul de monitorizare insertiei a putut fi completat online prin accesarea 

urmărorului link https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj02 

Datele culese au fost analizate şi interpretate în cadrul raportului de monitorizare a inserţiei 

pe piaţa muncii, realizat de CCOC. 

7. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor  cu privire la mediul academic 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv studenții au fost informați asupra link-ului pe care îl 

pot accesa (https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj01) pentru a completa 

chestionarul de evaluare a satisfacţiei cu privire la mediul academic. În condițiile unei 

interacțiuni reduse profesor-student, ca urmare a mutării activităților educațive în spațiul 

virtual, numărul respondenților a fost foarte scăzut. 

8. Analiza şi interpretarea datelor cu privire la monitorizarea absolvenţilor 

Datele brute obţinute din chestionarul de monitorizare aplicat au fost centralizate, grupate 

şi interpretate în cadrul raportului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii, realizat de 

CCOC. 

 
ÎNTOCMIT, 

Director CCOC 

Conf. univ. dr. Cristina Safta 

https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj01

