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I.DISPOZIŢII GEERALE
Art. 1. Conform Hotărârii Senatului Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” nr. 9 din
data de 15.01.2015, în baza Ordinului M.E.N. Nr. 650 / 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în
carieră în sistemul de învăţământ superior din România, Centrul de informare, consiliere şi
orientare în carieră (CICOC), înfiinţat în cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, conform
Hotărârii Senatului Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” din data de 21.05.2007, în baza
Ordinului M.Ed.C Nr. 3235 / 16 martie 2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de
licenţă - Centre de informare, consiliere şi orientare în carieră, se reorganizează şi se reînfiinţează sub
denumirea de Centrul de consiliere şi orientare în carieră (CCOC).
Art. 2. Activitatea Centrului de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) în Universitatea
Creştină “Dimitrie Cantemir” se desfăşoară conform legilor în vigoare şi a prezentei metodologii.
Art. 3. Misiunea Centrului de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) este aceea de
asistenţă a elevilor din licee şi studenţilor Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, în
informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali /studenţilor, acţiuni legate de
creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii, informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor
educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite
transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în
învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, informarea şi consilierea studenţilor
asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru
cicluri de învăţământ superioare (masterat, doctorat).
Art. 4. CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare a
tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează:
a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi
poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în
carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască
nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
d) creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.
II. CADRUL ORGAIZATORIC
Art. 5. Centrul de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) este subordonat academic
Senatului universităţii şi administrativ Rectorului UCDC.
Art. 6. Centrul de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) dezvoltă relaţii funcţionale
cu facultăţile din cadrul Universităţii şi relaţii de colaborare cu: Prorectorul cu activităţile
didactice, Prorectorul cu Relaţii Internaţionale, cu celelalte Departamente şi Servicii ale
Universităţii, organizaţii studenţeşti legal constituite, precum şi cu partenerii din învăţământul
preuniversitar.
Art. 7. CCOC este condus de un cadru didactic coordonator, numit director al CCOC,
desemnat prin hotărârea Senatului UCDC la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art. 8. Componenţa CCOC este formată din:
a) psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi
vocaţională;
b) consilieri de carieră;
c) sociologi;
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d) cel puţin un cadru didactic cu expertiză din fiecare domeniu de specializare al
studenţilor şi absolvenţilor.
Art. 9. Numărul angajaţilor din cadrul CCOC se stabileşte pornind de la numărul de
studenţi înmatriculaţi în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel puţin 1
consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenţi înmatriculaţi.
III. ACTIVITĂŢILE SPECIFICE CCOC
Art. 10. Principalele activităţi pentru realizarea misiunii CCOC sunt următoarele:
1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor
prin oferirea următoarelor servicii:
a) consiliere educaţională şi vocatională;
b) consiliere şi evaluare psihologică;
c) consiliere în carieră;
d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;
2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi
absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:
a) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
b) organizarea de prezentări de companii;
c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor;
d) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea
absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum
şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
e) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe
piaţa muncii;
f) participări la activităţi organizate de către alumni;
3. informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale
disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel
universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi
Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum:
a) sesiuni de prezentare de tip „zilele porţilor deschise“;
b) târguri educaţionale;
c) vizite tematice;
d) mese rotonde;
e) manifestări ştiinţifice
f) manifestări culturale şi sportive etc.
4. informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din
cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare:
a) elaborarea de materiale de prezentare a ofertelor pentru ciclurile de învăţământ
superioare;
b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe
probleme de managementul carierei;
c) consilierea studenţilor pentru dezvoltarea de planuri adecvate de carieră şi de formare
profesională;
d) consilierea studenţilor pentru a explora planuri de carieră alternative.
5. activităţi de tutoriat potrivit Procedurii privind desfăşurarea activităţilor de tutoriat.
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Art. 11. CCOC întocmeşte anual un raport asupra serviciilor oferite de către UCDC,
avizat de către Consiliul de Administraţie şi prezentat în Senatul universităţii de către Directorul
CCOC. Acest raport este publicat pe site-ul universităţii.

IV. FIAŢAREA ŞI BAZA MATERIALĂ
Art. 12. Finanţarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universităţii. În scopul
asigurării/dezvoltării activităţii CCOC, instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri
nerambursabile şi alte resurse extrabugetare.
Art. 13. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CCOC se asigură de către
instituţia de învăţământ superior organizatoare.
V. DISPOZIŢII FIALE
Art. 14. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare,
Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC), aprobat în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrat
în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificat, completat şi aprobat în
şedinţa Senatului din data de 2.04.2009, data de 14.03.2012 şi din data de 15.01.2015.
Art. 15. Prezenta metodologie aşa cum a fost modificată şi completată intră în vigoare
începând cu data de 15.01.2015.
4. AEXE
Anexa 1: Organigrama Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)
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Anexa 1

Organigrama CCOC

SEATUL UCDC

Director CCOC

Centru de orientare şi consiliere
în carieră
•
•
•
•

psihologi
consilieri de carieră;
sociologi;
cadre didactice

Tutori
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- Prorectorul cu activităţile
didactice
- Prorectorul
cu
Relaţii
Internaţionale
- Departamente şi Servicii ale
Universităţii
- Organizaţii studenţeşti legal
constituite
- Parteneri din învăţământul
preuniversitar

