
Tel: +40 (269) 224 094 

Fax: +40 (269) 224 094 

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră 

 

Adresa: Str. Lucian Blaga, nr. 2A 

Sibiu, 550024, România 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al 

 

CENTRULUI CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

2016 – 2017 

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


Tel: +40 (269) 224 094 

Fax: +40 (269) 224 094 

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră 

 

Adresa: Str. Lucian Blaga, nr. 2A 

Sibiu, 550024, România 

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

 

1. Conform organigramei ULBS, Biroul de Orientare în Carieră a Studenţilor, 

Consiliere Psihologică şi Alumni a fost transformat începând cu anul universitar 

2016/2017 în Centrul Consiliere si Orientare in Cariera, care este structurat pe 3 birouri 

și aceeaşi structură de personal si se afla 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 nedeterminată. Activitatea de consiliere 

psihologică este realizată de un psiholog, cu competențe certificate în psihoterapie. În cadrul 

Biroului își desfășoară activitatea și studenti voluntari prin programul “Voluntar ULBS”.  

 

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

procedurile operaţionale aprobate este http://cariera.ulbsibiu.ro/ și adresa de facebook este 

https://www.facebook.com/bocspa  

 

3. Activtăţi realizate în cadrul CCOC în perioada 2016- 2017: 

 

3.1. Consiliere şi orientare în carieră individuală şi de grup, pentru studenţii 

universităţii: 

A. Consiliere vocationala individuală 

Obiective: Dezvoltarea capacităţilor studenţilor de a decide şi acţiona adecvat în legătură cu 

propria carieră, în scopul armonizării obiectivelor individuale cu cerinţele pieţei muncii. 

Număr total de studenți consiliați vocaţional în perioada 

2016-2017 

243 

 

B. Consiliere și orientare vocationala de grup 

Obiective generale:  
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 Să cunoască modul de căutare și obținere unui loc de muncă/internship/ traineeship; 

 Să cunoască ce este CVul, importanța lui, precum și tipurile de CVuri; 

 Să știe să redacteze corect un CV în format Europass; 

 Să cunoască scopul, obiectivele și tipurile de interviu de angajare; 

 Să știe cum să se pregătească pentru un interviu de angajare; 

 Să cunoască importanța comunicării nonverbale și să evite posibilele greșeli din timpul 

interviului; 

 Să știe să redacteze o scrisoare de mulțumire și să-și negocieze salariul; 

 Să fie capabili de a simula un interviu de angajare. 

Traininguri:  

1. Cum că construiesc un CV? –  

Rezultate: 11 traininguri, 181 participanţi – studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, 

ECTS şi Management, anul 3; Facultatea Ș.A.I.A.P.M., BIA, IMAPA, anul I și II și 

Montanologie, anul I; Facultatea de Științe Socio-Umane, Psihologie, anul II și Resurse 

Umane, anul I și II, Asistență Socială, anul I și II; Facultatea de Medicină, Medicină 

Dentară, anul I, Medicină Generală, anul I și IV, Farmacie, anul I și II. 

2. Cum să ma prezint la interviul de angajare? –  

Rezultate: 8 traininguri, 92 participanți - studenţi Facultatea de Ştiinţe Economice, ECTS şi 

Management, anul 3; Facultatea Ș.A.I.A.P.M., BIA, IMAPA, anul I și II și Montanologie, 

anul I; Facultatea de Științe Socio-Umane, Psihologie, anul II și Resurse Umane, anul I și II, 

Asistență Socială, anul I; Facultatea de Medicină, Medicină Dentară, anul I, Medicină 

Generală, anul I și IV, Farmacie, anul I și II 

3. Cum să caut un job? –  

Rezultate: 8 traininguri, 92 participanți - studenţi Facultatea de Ştiinţe Economice, ECTS şi 

Management, anul 3; Facultatea Ș.A.I.A.P.M., BIA, IMAPA, anul I și II și Montanologie, 

anul I; Facultatea de Științe Socio-Umane, Psihologie, anul II și Resurse Umane, anul I și II, 

Asistență Socială, anul I; Facultatea de Medicină, Medicină Dentară, anul I, Medicină 

Generală, anul I și IV, Farmacie, anul I și II. 

 

3.2. Consiliere psihologică individuală şi de grup pentru studenţii universităţii  
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A. Consiliere psihologica individuala si de grup 

Obiective generale: 

 Gestionarea optimă a situațiilor dificile din viața participanților; 

 Identificare și înțelegere emoții, gânduri, comportamente aferente situațiilor din viață; 

 Exersarea unor roluri aferente participantului; 

 Descoperirea și valorizarea potențialului propriu. 

Rezultate: 

Număr total de studenți care au participat la consiliere psihologică 30 

Număr de ore de consiliere psihologică  150 

 

 B. Consiliere de dezvoltare personala individuala 

Obiectiv: 

 Identificarea potențialelor dificultăți și resurse personale necesare adaptării optime la 

cerințele mediului universitar; 

Rezultate: 

Număr total de studenți care au participat la consiliere de 

dezvoltare personală 
27 

Număr total de ore de consiliere de dezvoltare personală 40 

 

C. Training de dezvoltare personala 

I. Training ”Managementul timpului” 

   

  Obiective generale: 

 Identificarea propriului stil de gestionare a timpului; 

 Cunoașterea tehnicilor de gestionare eficientă a timpului; 

 Dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnicilor și instrumentelor de gestionare eficientă a 

timpului. 

Rezultate: 1 training organizat, 17 participanți – studenți de la Facultatea de Științe Socio-

Umane 
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II. Training ” Managementul conflictului” 

 

Obiective generale: 

 Recunoaşterea stilurilor de abordare a conflictului, a punctelor slabe şi a punctelor tari 

pentru fiecare dintre ele. 

 Identificarea propriului stil de abordare a conflictului. 

 Aplicarea unor modele de analiză și rezolvare a conflictelor. 

 Identificarea abilităților necesare gestionării eficiente a conflictelor. 

Rezultate: 4 training-uri organizate, 48 participanți – 31 studenți Facultatea de Științe Socio-

Umane si 17 studenți de la Facultatea de Științe Economice 

 

 D. Workshop-uri de dezvoltare personala 

Obiective generale: 

 Autocunoaștere și cunoașterea participanților 

 Stabilire obiective generale și specifice legate de propria carieră. 

 Identificare resurse personale necesare atingerii obiectivelor propuse. 

 Elaborare plan de dezvoltare personal și plan de acțiune. 

Rezultate: 13 activități de workshop desfășurate, 125 de participanți la workshop - studenți 

anul I de la specializările Psihologie, PIPP, Medicină Generală, Medicină Dentară, AMG, 

Tehnică Dentară, Farmacie, Teologie, 125 de planuri de dezvoltare personală 

inițiate/completate, 20 de ore de workshop desfășurate. 

 

3.3. Târguri de Carieră: 

In anul 2016 in cadrul ULBS au fost organizate patru târguri de carieră. Târgurile ce 

Carieră au ca obiective facilitarea accesului studenţilor, masteranzilor şi viitorilor absolvenţi de la 

toate specializările facultăţilor Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu pe piaţa muncii şi să creeze 

parteneriate viabile între mediul de afaceri şi cel academic. 

1. Târgul de Carieră STUDENT JOBS -  11 mai 2016, organizat de CCOC 

2. Târgul de Cariere Sibiu - 23-24 martie 2016, organizat de CCOC în parteneriat cu SC 

Alte Fapte SRL. 
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3. Târgul de Cariere Sibiu – 26-27 octombrie 2016, organizat de CCOC în parteneriat cu SC 

Alte Fapte SRL. 

4.  Bursa locurilor de muncă pentru tineri – 26 mai 2016, organizat de CCOC în parteneriat 

cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu (AJOFM- Sb). 

3.4. Studii adresate studenţilor  

 Chestionar absolvenţi: http://www.ulbsibiu.ro/ro/studenti/. 

 Studiu derulat in parteneriat cu Institutul Trendence Berlin. Graduate Barometer Europe 

(GBE) 2016 / Barometrul Absolvenţilor din Europa (www. trendence-gradbarometer.eu) 

este cel mai cuprinzător studiu de opinie a studenților din Europa: aproximativ 280.000 de 

studenți participanți din peste 950 de universități. Prin acest studiu se evalueaza teme 

privind cariera  Locul de muncă și cariera  Comunicarea  Atractivitatea angajatorilor. 

Rezultatele sunt transmise universității sub forma unor rapoarte personalizate. 

3.5. Informarea şi promovarea ofertei educaţionale a Universităţii, adresată elevilor. 

Parteneriatul încheiat cu Centrul Județean de Resurse și Asistentență Educațională 

(CJRAE) are ca obiectiv, promovarea serviciilor CCOC și facilitarea informării 

adecvate a elevilor din clasele terminale ale liceelor şi absolvenților acestora în privinţa 

ofertei educaţionale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, care să contribuie la 

alegerea traseului educațional și profesional corespunzător gradului de pregătire, al 

factorilor de personalitate şi al aptitudinilor.  

 

3.6 Prezentarea activităților și a serviciilor C.C.O.C.  

Prezentarea activităților și a serviciilor C.C.O.C., prin proictului „Bun Venit la ULBS” în 

lunile octombrie – noiembrie 2016 cu adresabilitate specifică studenților din anului I 

universitar 2016/2017,  a avut ca obiective prezentarea serviciilor centrului şi informarea 

acestora cu privire la facilitățile, regulamentele și procedurile U.L.B.S, specifice statutului 

de student în vederea adaptării la mediul academic şi a scăderii gradului de abandon. Au 

avut loc întâlniri la: 
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 Facultatea de Ştiinţe : 9 întâlniri, participanţi 122 studenţi,  

 Facultatea de Ştiinţe Economice : 2 întâlniri, participanţi 113 studenţi,  

 Facultatea Ș.A.I.AP.M. 10 întâlniri, participanți 93 studenți, 

 Facultatea de Teologie: 1 întâlnire, participanți 21 studenți 

 Facultatea de Medicină: 5 întâlniri, 250 de studenți participanți 

 Facultatea de Științe Socio-Umane: 2 întâlniri, 26 studenți participanți de la 

specilizarea Istorie și Studiul patrimoniului, 9 studenți participanți  de la PIPP; 

 

3.7 Organizarea de workshopuri destinate studenţilor, în colaborare cu partenerii 

ULBS. 

 Training “Fred goes Net” in parteneriat cu C.P.E.C.A. Sibiu.Informarea şi 

instruirea studenţilor universităţii U.L.B.S în realizarea de intervenţii timpurii asupra 

tinerilor (14-21 ani) care au fost notificaţi pentru prima oară în legătură cu consumul 

de droguri ilegale şi alcool, cu scopul de a reduce riscul de a deveni dependenţi de 

droguri; prezentarea serviciilor de suport furnizate de instituţiile din sistemul de 

asistenţă. Rezultate: 4 întâlniri, 23 de participanți, studenți de la Facultatea de Științe 

Socio-Umane, specializarea Psihologie,  master – Psihologie Medico-Legală; 

 Interacțíunea directă a studenților cu potențialii angajatori, în vederea informării și a 

oferirii de sfaturi în ceea ce privește realizarea unui Curriculum Vitae de succes, 

listarea principalelor surse unde pot găsi oportunități de internship, training-uri, și 

joburi, oferirea de sfaturi practice privind pre-interviul și interviul, informarea 

privind perspectiva recruiterului asupra proceselor de recrutare, precum și 

identificarea factorilor care influențează decizile în carieră.  

Workshop “Cum să mă recrutez”, workshop organizat de CCOC în parteneriat cu Computer 

Generated Solutions Romania SRL, CGS - 1 workshop. 

Workshop “Career Talk”, workshop organizat de CCOC în parteneriat cu Continental 

Automotive – 3 workshopuri. 

Workshop “Adaptarea la primul loc de muncă și setarea unor așteptări realiste de la 

primul job” – 2 workshopuri. 

 

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


Tel: +40 (269) 224 094 

Fax: +40 (269) 224 094 

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră 

 

Adresa: Str. Lucian Blaga, nr. 2A 

Sibiu, 550024, România 

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

 Prelegere interactivă “Dimensiunea psihologică a actului medical” – 24 mai 2016, 

prelegere organizată de C.C.O.C. Invitat prof.univ.dr.med.psih. Ioan-Bradu 

Iamandescu. 

 

3.8 Organizarea de întâlniri semestriale cu prodecanii responsabili cu activităţi 

studenţeşti şi cu tutorii desemnaţi de facultaţi pentru consolidarea relațiilor dintre 

tutori și C.C.O.C, creșterea vizibilității C.C.O.C. în rândul studenților U.L.B.S., precum 

şi prezentarea activităților și a serviciilor C.C.O.C. Aceste întâlniri au avut loc in cursul 

lunilor oct 2016- martie 2017 la sediile facultăţilor de Ştiinţe, ŞAIAPM, Ştiinţe 

Economice, Medicină, Teologie, Inginerie, Ştiinţe Socio-Umane, Litere şi Arte. 

 

3.9 Organizarea și gestionarea programului de voluntariat “Voluntar U.L.B.S.” 

Obiective: Facilitarea accesului studenților U.L.B.S. interesați de posturile de voluntari, 

oferite de  diferitele structuri din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. 

Prin programul “Voluntar ULBS”, 2 studenți au fost selectați pentru postul de voluntar 

în cadrul C.C.O.C., 2 studenți în cadrul Bibliotecii Centrale a U.L.B.S și 11 studenți în 

cadrul Laboratorului de Farmacologie a Facultății de Medicină. 

 

3.10 Întâlniri cu angajatorii 

 

”ULBS mai aproape de partenerii noștri” 

Prin pregătirea oferită viitoarelor resurse umane ale partenerilor noștri și prin 

performanța activității de cercetare desfășurată, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

a arătat faptul că este un motor de progres pentru Sibiu și regiune. Având în vedere 

dezideratul de a garanta sustenabilitatea și atractivitatea pe termen lung a programelor 

educaționale, precum și implicarea activă în soluționarea problemelor societății și 

inovare ca bază a creșterii competitivității economice, considerăm necesară o adaptare a 

domeniilor și temelor de cercetare inițiate și desfășurate de viitorii noștri absolvenți la 

nevoile reale ale economiei regionale. 

Pentru a obține o creștere a gradului de aplicabilitate a activității profesionale și de 

cercetare a studenților la nevoile reale ale societății, Universitatea ”Lucian Blaga” din 
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Sibiu împreună cu partenerii săi din mediul economic, administrația publică locală şi 

societatea civilă a organizat evenimentul ”ULBS mai aproape de partenerii noștri”. 

La acest eveniment au fost prezenţi 21 de agenţi economici din mediul de stat şi privat, 

organizat în 19 mai 2016.  

3.11 Participare la conferinţe si seminarii naţionale 

 Conferința ”Carriere au XXI siecle – les Centres de Conseil de Carriere AU Niveau 

Universitaire et le Marche du Travail”,organizator Universitatea din Bucureşti, 

Departamentul de Consiliere şi Orientare în Carieră, Sinaia- septembrie 2016. 

Obiectivele conferintei: 

- Analiza cadrul legal actual și situația centrelor de consiliere la nivel universitar. 

Nevoia de profesionalizare a meseriei de consilier și așteptările specialiștilor participanți la 

conferință. Nevoia de reprezentare a consilierilor; structuri reprezentative pentru consilierii de 

carieră (ACROM, Asociația Consilierilor din Serviciile Universitare de Carieră). Modele 

internaționale de certificare și reprezentare (GCDF, NBCC).  

 Consiliul Educaţiei – Mediul de Afaceri (a 5a reuniune), organizatori Camera de 

Comerţ Americană în România şi Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca-

noiembrie 2016 

Obiective: 

- Discutarea modalităţilor practice de acumulare a competenţelor transversale. Sesiune 

de bune practice. Viziune şi priorităţi în educaţie.  

 

Intocmit 

Conf.dr. Grama Blanca 

Director CCOC 
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