CARIERA TA! CONSTRUIEŞTE-TE PE TINE ÎNSUŢI!

Cariera
ta!

Construieşte-te
pe tine însuţi!

EDIŢIA 1/2016

Universitatea “Lucian Blaga” din
Sibiu
Universitatea “Lucian Blaga” din
Sibiu este o universitate dinamică, lucru
care se observă în întreaga sa istorie. Cu
o tradiţie de 220 de ani în învăţământul
superior sibian, ULBS se numără printre
cele mai performante universităţi din
România.

învăţământului superior şi intensifică
rolul acestuia în sprijinirea democraţiei, a
sănătăţii individului şi a dezvoltării
economice.

ULBS încearcă în permanenţă să
ofere servicii de calitate şi adaptate
cerinţelor pieţei muncii. Investiţiile
făcute s-au îndreptat în cea mai mare
parte către resursele materiale: spaţii de
învăţământ stimulative, spaţii de cazare
confortabile şi sigure, laboratoare şi
centre de cercetare performante,
inclusiv o bibliotecă de ultimă generaţie.
Pornind de la principiul
„prietenii te fac mai puternic”, ULBS a
promovat dintotdeauna o politică a
parteneriatelor şi cooperării. Aşa a ajuns
să înfiinţeze primul Institut Confucius din
ţară, să fie singura universitate din
România participantă în programul
Erasmus Mundus şi să devină membră a
unor
importante
organizaţii
internaţionale care sprijină dezvoltarea

Eşti o persoană curioasă? Îţi
place să gândeşti liber?

Curiozitate fără margini, cunoaştere
fără limite

Atunci locul tău este la ULBS,
alături de cei peste 14.678 de studenţi
care au ales să facă diferenţa.
Centre de cercetare, în cele mai
variate domenii îţi oferă cadrul şi
resursele materiale pentru ca tu să îţi
fructifici libertatea de a schimba lumea
punându-ţi la încercare inteligenţa.
Adevăraţii creatori sunt cei care
se aventurează dincolo de paginile
cărţilor. Sunt cei cărora o pagină le-a
ridicat întrebări şi i-a trimis în căutarea
răspunsurilor. Studenţii ULBS sunt
respectaţi în primul rând pentru mintea
lor iscoditoare şi pentru că nu se supun

convenţiilor.
La
ULBS
încurajăm
exprimarea ideilor, dezbaterile libere,
experimentele, proiectele de laborator
pentru că angajatorul nu te va întreba
câte cărţi ai citit, ci ce ştii să faci.
Ca student ULBS ai parte de
experienţă internaţională. Fie că studiezi
în Sibiu, alături de colegii din alte ţări, fie
că alegi un program de studiu în
străinătate, vei depăşi bariere culturale şi
vei trăi experienţe unice.
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ROLUL CONSILIERII CARIEREI PENTRU STUDENŢI
Concurenţa crescută de pe piaţă
a impus transformarea complexă şi
rapidă a organizaţiilor sub formă de
creşteri şi descreşteri, fuziuni, falimente,
modificări ale domeniului de activitate.
In acest context relaţiile tradiţionale de
muncă angajat - angajator, au devenit
mult mai flexibile şi mai diverse,
crescând flexibilitatea angajării, dar au
condus la scăderea siguranţei şi a
securităţii locului de muncă.
Dezvoltarea propriei cariere
este specifică fiecaruia şi depinde în
principal de sistemul de valori la care
persoana se raportează, de modul în
care priveşte succesul profesional, de
realităţile de pe piaţa muncii.
Cunoaşterea acestor aspecte devine cu
atât mai importantă pentru absolvenţi
sau studenţi, care se pregătesc să intre
pentru prima dată pe piaţa muncii.
Problemele cu care aceştia se confruntă

sunt importante şi implică lipsa
experienţei profesionale şi a abilităţilor
de căutare a unui loc de muncă,
cunoaşterea scăzută a propriilor
interese profesionale şi a valorilor
raportate la muncă, mentalitatea cu
privire la şansele de obţinere a unui loc
de muncă, etc. Aceste probleme
poziţionează, din păcate, tinerii în
căutarea primului loc de muncă, mai
degrabă în categoria persoanelor greu
integrabile pe piaţa muncii.
În contextul actual studentul
trebuie să conştientizeze că a avea o
carieră şi mai ales a construi o carieră a
devenit un stil de viaţă. Lumea în care
trăim, schimbările rapide care se petrec
la tot pasul, ne obligă în general să
renunţăm la soluţiile tradiţionale, să fim
flexibili şi mai ales adaptabili. În acest
context a-ţi dezvolta cariera înseamnă
tot mai mult să fii protean, să ai o carieră

flexibilă, adaptabilă.
Din aceste motive - şi
nu numai - serviciile de
orientare şi consiliere a
carierei sunt cele care pot
oferi un sprijin real în creşterea
angajabilităţii studenţilor şi absolvenţilor
pe piaţa muncii. Activităţi precum
workshop-uri sau training-uri pe diferite
teme, programe de orientare în carieră,
târguri de job-uri, întâlniri cu specialiştii
în domeniu, consilierea individuală sau
de grup pentru probleme legate de
carieră, reprezintă doar o parte din
intervenţiile care au ca scop asistarea
studenţilor pentru o mai bună integrare
pe piaţa muncii. Pentru studenţii
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, un
sprijin major în această direcţie este
oferit de Biroul de Orientare în Carieră,
Consiliere Psihologică şi Alumni.
conf.univ.dr. Blanca Grama

STUDENT-CONSILIERE-INTERNSHIP
A trăi experienţa de student pentru mine însemnă a investi energia ta de tânăr în orice experienţă utilă dezvoltării tale, a
împinge limita ta la maxim, a ieşi din zona ta de confort astfel încât tot ceea ce faci să îţi reamintească faptul că experienţa de student e
unică, frumoasă şi îţi dă curajul tănărului ce simte că viaţa de adult poate fi cucerită uşor de el.
Experienţa de student la care am visat a început timid să ia contur, iniţial fiind un simplu student ce descoperea dificultatea,
dar totodată bucuria cursurilor, care se obişnuia cu statutul democratic al studentului, cât şi cu statutul de tânăr adult oferit de
profesori. Însă primele voluntariate m-au făcut să gust de fapt din adevărata bucurie ce mi-o doream, simţindu-mă un student şi o
persoană activă în acelaşi timp, cu rost, dar totodată realizând că aş putea mai mult. Îmi lipsea curajul. În acel moment ceva urma să mă
ajute enorm şi să mă determine să îmi doresc mai mult şi să cred că pot reuşi asta. Programul de consiliere în carieră din cadrul
proiectului Student consiliat, viitor excelent angajat m-a ajutat să mă cunosc mai bine, să mă înarmez ca student cu toate atuurile mele,
reuşind să le folosesc şi să le expun cu cele mai potrivite mijloace, reuşind să fiu informată despre oportunităţile mele de voluntariat şi
internship.
Biroul de Orientare în Carieră al Studenţilor, Consiliere Psihologică şi Alumni mi-a fost de mare ajutor, oferindu-mi acces la
consiliere şi aşteptările mele s-au confirmat repede. O primă experienţă aşteptată de internship a fost pentru mine un stagiu în Italia de
practică intensivă, obţinut în urma unui concurs din cadrul proiectului Student consiliat, viitor excelent angajat. Summer Internship
Continental Automotive a fost o experienţă cu totul benefică şi dorită din postura de student, oferindu-mi cu adevărat experienţa unui
job şi oportunitatea de învăţare şi dezvoltare. Experienţa de student reprezintă pentru mine curaj, entuziasm, diversitate, şi multă
bucurie.
Student: Irina Florina Mihaiu
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Târgul de Carieră Student Jobs
11 Mai 2016

În primăvara anului 2016, Biroul de Orientare în
Carieră a Studenţilor, Consiliere Psihologică şi Alumni
din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu,
revine cu Târgul de Carieră Student Jobs, având ca
partener principal pe BearinPoint pentru toţi studenţii
din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
Târgul de carieră ”STUDENT JOBS” are ca obiective
facilitarea accesului studenţilor, masteranzilor şi
viitorilor absolvenţi de la toate specializările
facultăţilor Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu pe
piaţa muncii şi crearea de parteneriate viabile între
mediul de afaceri şi cel academic.
La ediţia aceasta, firma ADECCO va susţine un
worhshop cu tema “Ce înseamnă recrutare şi
selecţie!”
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Interviu cu un angajator!
BearingPoint
Vă rugăm să prezentaţi câteva aspecte importante care definesc activitatea firmei BearingPoint.
BearingPoint este o firmă europeană de consultanţă de management şi tehnologie, având peste 3.500 de consultanţi care lucrează
pentru clienţi de top din domenii comerciale, financiare şi guvern. În România avem peste 300 de consultanţi în echipele noastre din
Bucureşti, Sibiu şi Timişoara, a căror experitză a adus valoare în peste 320 de proiecte internaţionale în ultimii 9 ani.
În prezent ce oportunităţi de angajare oferă firma BearingPoint
pentru studenţii şi absolvenţii ULBS?
Daca sunteţi în căutarea unor noi provocări în carieră sau doriţi să
descoperiţi ce presupune job-ul unui consultant, contactaţine! BearingPoint are peste 50 de posturi disponibile în Sibiu, Timişoara şi
București. Câteva dintre poziţiile deschise sunt:
German Speaking SAP Trainee/ Analyst/ Consultant/ Senior Consultant,
Java & SQL Software Developer (Junior to Senior), Test System
Administrator - Automation Developer, Banking Specialist - Regulatory
Reporting, Open Source Software Analyst.
BearingPoint te învaţă cum să îţi trăieşti cariera!

Cum se poate îmbina programul de lucru cu programul de facultate
pentru studenţii ULBS?
Dacă vrei să te specializezi în SAP, în raportare bancară sau pe partea de tehnologie şi dezvoltare software, vino la standul BearingPoint
şi află toate detaliile. Cariera ta poate începe încă din facultate, astfel încât să devii un specialist recunoscut la nivel internaţional.
BearingPoint oferă pentru studenţi încă din 2011 programul de practică de vară, în colaborare cu universitatea Lucian Blaga, cu
durata de 3 săptămâni şi internship în dezvoltare software, part-time, plătit, cu program flexibil. Aproape jumătate din angajaţii
BearingPoint din biroul din Sibiu au început cariera de programator cu un internship în cadrul companiei!

Construieşte-te pe
tine însuţi!
Newsletter editat de B.O.C.S.C.P.A.
Echipa redacțională:
-

conf. univ. dr. Blanca Grama
Vanina Szoke

Contact:
Telefon/Fax: 0269/224094
E-mail: cariera@ulbsibiu.ro
Web: http://cariera.ulbsibiu.ro
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