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Centrul Consiliere și Orientare 
în Carieră (C.C.O.C) este o 
structură din cadrul Universității 
”Lucian Blaga” din Sibiu are 
misiunea de a asigura o cât mai 
bună informare, orientare 
profesională ]i integrare socială a 
studenţilor. 

 Beneficiarii serviciilor 
Centrului sunt elevii, studenții şi 
absolvenții ULBS.  

 Serviciile oferite de Centrul 
Consiliere și Orientare în Carieră 
sunt GRATUITE!  

 Consiliere și orientare în 
carieră individuală și de 
grup; 

 Consiliere psihologică 
individuală și de grup; 

 Derularea de activități 
formative care vizează 
dezvoltarea profesională și 

personală a studenților 
ULBS; 

 Organizarea de training-
uri, workshop-uri 
destinate studenților, în 
colaborare cu partenerii 
din mediul privat; 

 Informarea și promovarea 
ofertelor și oportunităților 
de angajare primite de la 
partenerii din mediul de 
afaceri și instituții 
colaboratoare;  

 Organizarea târgurilor de 
joburi; 

 Program de voluntariat 
VOLUNTAR ULBS. 

 Organizarea de activităţi 
cu Asociaţiile Studenţeşti 
şi Asociaţiile ALUMNI. 

  
 
 

 

  

Centrul Consiliere și Orientare în 
Carieră - C.C.O.C 
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Alegerea unei cariere și parcurgerea 
demersurilor necesare formării unui 
tânăr ca specialist în domeniul ales este 
un proces complex care are un impact 
definitoriu în viitorul său profesional. 
Derularea acestui proces fără niciun 
sprijin extern este asociat adesea cu 
alegeri greșite ale domeniului de studiu 
sau ale carierei, ezitări, abandon, 
amânare, performanțe profesionale 
slabe, stări de nemulțumire continuă vis-
a-vis de viața profesională, inclusiv 
depresii.  
Ce înseamnă consilierea și orientarea în 
carieră? 
Consilierea carierei este o formă de 
asistență continuă acordată individului 
de către psiholog/consilier în procesul 
complex de adaptare la mediul 
schimbător al muncii. Întâlnirea cu un 
psiholog vocational / consilier de carieră 
poate fi utilă pentru organizarea şi 
planificarea viitorului tău! 

Psihologul/consilierul te poate 
ajuta să te cunoști mai bine, să înțelegi 

procesul de luare a deciziilor ce ţin de 
dezvoltarea ta profesională, să identifici 
oportunităţi de carieră, să te încurajeze 
şi să-ţi ofere sprijin în căutarea unui job, 
să te ajute să îţi dezvolți acele abilităţi şi 
cunoștințe care te vor ajuta să-ţi 
definești şi să-ți atingi obiectivele de 
carieră stabilite. 

Psihologul/consilierul nu va lua 
deciziile în locul tău şi nu-ţi va spune cum 
trebuie să-ţi planifici traseul profesional. 
Luarea deciziilor ce ţin de dezvoltarea ta 
profesională sunt în totalitate 
responsabilitatea ta! 

Ce îți oferim? 
Pentru a te sprijini în trasarea unei 

direcţii în carieră, Centrul nostru îți oferă 
GRATUIT urmăroarele servicii: 

 Consiliere și Orientare vocațională 
Este un serviciu prin care ne 

adresăm celor care doresc: 
 Să primească sprijin și informații 
pentru căutarea unui job; 
 Să se valorizeze pe ei înșiși, alegând 
profesia care le place și care li se 
potrivește;  

 Să își identifice punctele tari și 
aspectele care necesită înbunătățiri în 
plan personal și profesional. 

 Dezvoltare vocațională 
 Ne adresăm acelora care doresc: 
 Să experimenteze diverse roluri din 
viața profesională prin activități de 
internship și stagii de practică; 
 Să interacționeze direct cu viitorii 
angajatori prin intermediul târgurilor de 
joburi și al întâlnirilor cu aceștia;  
  Să devină voluntari ULBS. 
 Să-și dezvolte abilități necesare 
atingerii unor obiective profesionale și 
personale în vederea adaptării la un 
viitor loc de muncă, prin intermediul 
participării la trainingurile de dezvoltare 
vocațională:  
- Cum să construiesc un CV? 

- Cum să-mi caut un job? 

- Cum să ma prezint la interviul de 

angajare? 

Pentru Consiliere vocațională 
individuală:andreea.tatoiu@ulbsibiu.ro. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

  

Consiliere și Orientare în Carieră 

 

SERVICII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

TRAINING-URI DE 
DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Consilierea psihologică se referă la o relație de ajutor, de 
alianță și colaborare reciprocă între psiholog și beneficiar, 
bazată pe confidențialitate, empatie, responsabilitate, 
acceptare necondiționată.  

Persoana care solicită consiliere psihologică dorește de 
obicei ajutor pentru gestionarea optimă a situațiilor din viața 
reală sau pentru înțelegerea propriei persoane (emoții, 
gânduri, comportamente).  

Programări de luni- vineri, între orele 8,00-14,00, la adresa 
de e-mail cristina.mogosanu@ulbsibiu.ro. 

Activitățile de training vizează dezvoltarea competențelor de 
comunicare, competențelor sociale și antreprenoriale ale 
participanților, competențe necesare oricărui individ în 
vederea afirmării și dezvoltării personale, incluziunii sociale și 
angajării. Durata unui training este de 3-4 ore.  
Tematica abordată în cadrul trainingurilor: Comunicare 
eficientă, Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, 
Leadership, Managementul conflictului, Managementul 
timpului, Inteligența emoțională, Managementul proiectului, 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial.  
Înscrierea grupelor de studenți (maxim 15 persoane) pentru 
participarea la training-uri se face la adresa de e-mail 
cristina.mogosanu@ulbsibiu.ro.   

CONSILIERE 
PSIHOLOGICĂ 

mailto:andreea.tatoiu@ulbsibiu.ro
mailto:cristina.mogosanu@ulbsibiu.ro
mailto:cristina.mogosanu@ulbsibiu.ro
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Târgul de Carieră “STUDENT JOBS” este unul dintre cele mai de amploare evenimente 
organizate anual de Centrul Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii 
“Lucian Blaga” din Sibiu. 
 
Evenimentul va avea loc la Cercul Militar, Bulevardul Victorie, 11 mai 2017, între orele 9.00-
16.00. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Academia Foerţelor Terestre “Nicolae 
Bălcescu” Sibiu. 
 
Târgul de carieră ”STUDENT JOBS” reprezită : un târg de oportunităţi pentru studenţii 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu unde 
fimele vor pune la dispoziţie stagii de practică, 
intershipuri, şi locuri de muncă; scopul de a 
crea o comunicare între companiile naţionale şi 
multinaţionale şi stundenţii universităţii 
noastre; cunoaşterea aprofundată a studenţilor despre stagiilor de practică, a 
internshipurilor.  
La aceasta ediţie vor participa firme naţionle şi multinaţionale din ţară. 
Partenerii oficiali ai evenimentului sunt: BearingPoint SRL, şi TopTech 
SRL. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Târgul de Carieră STUDENT JOBS  

11 mai 2017 
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Vă rugăm să prezentaţi câteva aspecte importante care definesc activitatea firmei KUKA Systems SRL Sibiu. 

KUKA Systems SRL Sibiu face parte din Grupul KUKA Systems, unul dintre furnizorii lider de servicii de inginerie pe piaţa mondială şi unul 
dintre  producătorii lideri de sisteme automate de producţie. Clienţii noştri sunt companii din domeniul industriei automotive, 
aerospaţiale şi energetice. Sfera noastră de performanţă cuprinde produse şi servicii pentru aproape toate aplicaţiile din prelucrarea 
industrială a materialelor metalice sau nemetalice. 
 
Cu 5800 de angajati în peste 15 ţări fiecare companie lucrează pentru 
soluţiile de producţie din viitor. 
 
 În cadrul filialei KUKA Systems SRL din Romania, are loc productia, 
montajul, precum şi instalarea electrică şi pneumatică a sculelor de 
prindere, aşa numitele Orange Tools. În a doua etapa urmează kit-urile 
pentru graifare şi cadre de prindere, piesele de contur şi piesele individuale 
de producţie. 
 

În prezent ce oportunităţi de angajare oferă firma KUKA Systems SRL Sibiu 
pentru studenţii şi absolvenţii ULBS? 

Sunteţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă după absolvirea facultăţii 
sau în timpul acesteia? Vă gândiţi că lipsa experienţei reprezintă un dezavantaj pentru a profesa în domeniul studiat? KUKA vă oferă 
oportunitatea de a face parte din echipa noastră atât ca şi practicant cât şi ca angajat fără experienţă. Puteţi fi siguri de un lucru: vă 
aşteaptă un mediu plăcut, motivant şi colegi dornici de a vă învăţa practica din spatele teoriei. 

Cum se poate îmbina programul de lucru cu programul de facultate pentru studenţii ULBS? 

Cariera ta poate începe încă din timpul studenţiei dacă doreşti să aplici teoria în practică. Kuka Systems oferă programe de practică atât 
în timpul perioadelor de studiu cât şi în timpul verii, part time sau full time, oferind de asemenea flexibilitate la program. 

 

Construieşte-te pe 
tine însuţi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter editat de C.C.O.C. 
Echipa redacțională: 

- conf. univ. dr. Blanca Grama 
- Vanina Szoke 

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

Interviu cu un angajator! 
KUKA Systems SRL Sibiu 

mailto:cariera@ulbsibiu.ro
http://cariera.ulbsibiu.ro/

