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1. În cadrul Universităţii funcţionează Biroul de Orientare în Carieră a 

Studenţilor, Consiliere Psihologică şi Alumni aflat în directa subordine a 

Prorectorului cu Activităţi Studenţeşti, conform organigramei Universităţii. 

Biroul este coordonat de un Şef Birou, iar pentru activităţile de secretariat 

este angajat un secretar administrativ. Activităţile de consiliere vocaţională 

individuală şi de grup sunt desfăşurate în cadrul Biroului de un psiholog, 

consilier vocațional, angajat pe o perioadă determinată. Activitatea de 

consiliere psihologică este realizată de un psiholog, cu competențe 

certificate în psihoterapie, angajat pe perioadă nedeterminată. În cadrul 

Biroului își desfășoară activitatea și consilieri şi traineri, care au contracte de 

colaborare pe perioadă determinată sau contracte de voluntariat (aceste 

servicii sunt derulate de persoane specializate, angajate ale Universităţii, 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Psihologie).  

2. Adresa web la care poate fi consultat Regulamentul de funcţionare al 

Biroului este http://cariera.ulbsibiu.ro/ și adresa de facebook este 

https://www.facebook.com/bocspa  

3. Obiectivele şi activităţile biroului se materializează în: 

 (1) Planificarea carierei. 

 asigurarea unei informări cât mai bogate privind locurile de muncă vacante existente 

pe piaţa forţei de muncă şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestora; 

 informarea asupra programelor demarate la nivel local şi care oferă o perspectivă de 

oferte de locuri de muncă; 

 informarea asupra cerinţelor legale privitoare la muncă, la drepturile şi obligaţiile 

angajatului şi angajatorului; 

 dezvoltarea unei platforme on-line privind consilierea în cariera şi accesarea 

locurilor de muncă vacante; 

 dezvoltarea unui plan de carieră. 

 (2) Consiliere individuală/grup. 

 organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe 

probleme vocaţionale şi educaţionale; 

 informarea asupra cerinţelor legale privitoare la muncă, la drepturile şi obligaţiile 

angajatului şi angajatorului. 

(3) Formare profesională continuă. 

 organizarea de traininguri, workshop-uri privind sursele de informare şi documentare 

în domeniul profesional; 

 organizarea de cursuri de perfecţionare şi specializare către terţi, acreditate CNFPA. 

(4) Evaluarea competenţelor psihoprofesionale. 

 evaluare psihoaptitudinală necesară pentru stabilirea compatibilităţii cu postul, 

precum şi elaborarea de rapoarte de îndrumare a carierei. 

(5) Consiliere psihologică. 

(6) Dezvoltarea relaţiei cu absolvenţii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 monitorizarea activității Asociaţiilor ALUMNI la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivel 

de universitate;  

mailto:cariera@ulbsibiu.ro
http://www.cariera.ulbsibiu.ro/
http://cariera.ulbsibiu.ro/
https://www.facebook.com/bocspa


Tel: +40 (269) 224 094 

Fax: +40 (269) 224 094 

 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Biroul de Orientare în Carieră a Studenţilor, 

 Consiliere Psihologică şi Alumni 

 

Adresa: Str. Lucian Blaga, nr. 2A 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: cariera@ulbsibiu.ro  
www.cariera.ulbsibiu.ro 

 facilitarea şi sprijinirea întâlnirilor absolvenţilor universităţii în vederea organizării 

de manifestări ştiinţifice, reuniuni profesionale, reuniuni de cercetare; 

 încurajarea parteneriatelor între mediul academic şi mediul socio-economic; 

 sprijinirea integrării şi dezvoltării profesionale a absolvenţilor; 

 măsurarea gradului de angajabilitate a absolvenţilor în domeniul calificării; 

 activarea şi extinderea relaţiilor de colaborare şi parteneriate cu departamente 

similare din ţară şi străinătate. 

 

4. Detalierea organigramei 

 

 

Denumire  

Număr total posturi aferente centrului (ocupate + vacante) 8 posturi  

Număr angajați ai centrului cu normă întreagă în cadrul acestuia 4 

Dintre 

care 

Psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională 
2 

Psihologi fără atestat în specialitatea Psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională 
1 

Sociologi 0 

Consilieri în carieră 0 

Alte posturi (a se menționa explicit care) - secretar 1 

Număr angajați ai centrului fără normă întreagă în cadrul 

acestuia 
4 

Număr total posturi vacante 0 

Număr total voluntari ai centrului (dacă e cazul) 4 

 

5. Activitățile derulate în cadrul Biroului. 

a. numărul studenților consiliați 

Număr total de studenți consiliați în anul universitar 2015-2016 650 

Număr total de studenți care au participat la consiliere psihologică 25 
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Număr de ore de consiliere psihologică  100 

 

 

6. Organizare târgurilor de cariere 

- Târgul de Carieră STUDENT JOBS - mai 2016, Targul de Carieră Student Jobs 

urmăreşte să promoveze comunicarea şi cooperarea mediului academic cu întreprinderile din 

regiune, adaptarea ofertei educaţionale la realităţile de pe piaţa muncii şi stabilirea de 

legături strânse şi durabile între Universitate şi mediul economic.  

7. Organizare de cursuri 

- CURS “Formator“,cod COR 242401, curs acreditat de ANC prin certificate de acreditare 

seria SB 000999 / 2015; derulat în perioada 22.10.2015-13.11.2015 

8. Traininguri :.  

o Training de dezvoltare personală – 15 traininguri; aceste traininguri au fost derulate 

cu studenții de la toate specializările din ULBS 

o Training dezvoltare vocaţională – 50 traininguri; aceste traininguri au fost derulate 

cu studenții de la toate specializările din ULBS 

o Training Managementul timpului aceste traininguri au fost derulate cu studenții de la 

toate specializările din ULBS 

o Training Manager de proiect aceste traininguri au fost derulate cu studenții de la 

toate specializările din ULBS 

9. Aplicare chestionare 

- Chestionar absolvenţi: http://www.ulbsibiu.ro/ro/studenti/ în urma aplicării 

chestionarului au fost generate rapoarte de analiză pe facultati si specializări. 

- Aplicare chestionar elaborat de  Institutului trendence - Graduate Barometer Europe (GBE) 

2015 / Barometrul Absolvenţilor din Europa, generand rapoarte la nivel de Universitate, de 

specializari din cadrul Universitatii si la nivel de tară. 

.  

 

Întocmit, 

 

Şef Birou, 

Conf.univ.dr. Blanca GRAMA 
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