Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Regulamentul comisiei pentru consiliere în carieră

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU
CONSILIERE ÎN CARIERĂ (CCC)
CAP.I. MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI
Art.1. Comisia (CCC)

Comisia pentru consiliere în careiră (CCC) face parte din structura
Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu Carta Universităţii şi cu prevederile prezentului regulament.
Documentele care stau la baza constituirii CCC sunt:
 Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale
 H.G. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă
ARACIS
 O.U.G. nr. 75/2011 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr.
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 Carta Universităţii şi alte regulamente ale UBV
Art.2. Misiunea CCC

Misiunea comisiei constă în consilierea şi sprijinirea studenţilor şi
absolvenţilor în inserţia eficientă pe piaţa muncii şi dezvoltarea unor cariere de
succes prin consiliere, informare, precum şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de
muncă.
Art.3. Mediul universitar şi cel de afaceri

Pentru o dezvoltare durabilă, pe termen lung a comunităţii locale se
doreşte crearea unei legături directe şi permanente între mediul de afaceri şi
mediul universitar, cu avantaje de ambele părţi.
Art.4. Obiectivele CCC

Principalele obiective ale CCC sunt:
a) Să ofere elevilor, studenţilor şi altor persoane interesate informaţii
privind programele de studii existente în cadrul UBV din Cluj-Napoca.
b) Să informeze şi să consilieze studenţii şi cadrele didactice pentru
dezvoltarea carierei.
c) Să ofere servicii de mediere pe piaţa forţei de muncă între potenţialii
angajaţi şi angajatori.
d) Să înregistreze feed-back-ul absolvenţilor şi în colaborare cu Comisia
de Asigurare a Calităţii şi să contribuie la optimizarea procesului
educaţional.
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Art.5. Atribuţiile CCC

(1) Atribuţiile comisiei sunt sintetizate mai jos:
a) absolvenţii UBV din Cluj-napoca (date personale, traseu
profesional, situaţia angajării absolvenţilor pentru ultimii 2 ani)
b) piaţa muncii (profile ocupaţionale, monografii, clasificarea
ocupaţiilor din România – COR, anuare statistice)
c) legislaţia corespunzătoare (contracte individuale şi colective de
muncă, modul de dezvoltare al unei afaceri pe cont propriu,
legea învăţământului, codul muncii, etc.)
d) oferta de locuri de muncă de pe plan local, oportunităţi,
necesităţi privind forţa de muncă.
(2) Acordarea de consiliere psihologică şi consiliere pentru orientarea în
carieră.
(3) Evaluarea şi testarea psihologică care se va realiza la cerere în vederea
autocunoaşterii şi dezvoltării carierei.
(4) Asistarea studenţilor în dezvoltarea aptitudinilor personale (controlul
emoţiilor, managementul stresului, tehnici de comunicare eficientă,
managementul conflictelor, eficientizarea învăţării) şi a deprinderilor
privind marketingul personal (scrierea unui CV, realizarea unei scrisori
de intenţie, pregătirea pentru interviul de angajare).
(5) Organizarea unor evenimente care facilitează relaţia dintre potenţialii
angajatori şi grupul-ţintă (studenţi, absolvenţi)
a) Târguri de carieră;
b) Evenimente individuale pentru anumite instituţii (întâlniri între
reprezentanţii unei anumite firme cu studenţii şi absolvenţii
UBV
c) Prezentări de firme
(6) Promovarea ofertei educaţionale ale Universităţii.
(7) CCC va pune la dispoziţia studenţilor prin internet, pliante, broşuri,
articole, informaţii referitoare la piaţa forţei de muncă, la posibilităţile
pe care le au de a găsi locul de muncă potrivit şi la modalităţile de
dezvoltare personală prin educaţia permanentă.
(8) Asigurarea de legături inter-universitare cu alte centre şi departamente
similare din România şi din Uniunea Europeană.
CAP.II. ORGANIZAREA COMISIEI PENTRU CONSILIERĂ ÎN
CARIERĂ
Art.6. Coordonarea Comisiei

CCC funcţionează sub directa coordonare a Prorectorului Universităţii,
care colaborează cu decanii de facultate.
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Art.7. Organigrama CCC

Organigrama CCC se va constitui în raport cu specificul activităţii
acestuia cu volumul de activitate, incluzând specialişti în psihologie, ştiinţele
educaţiei, informatică, statistică, studenţi şi absolvenţi.
Art.8. Colaboratorii Comisiei

CCC colaborează cu următoarele structuri ale Universităţii:
a) Comisia privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale;
b) Responsabilii cu problemele studenţeşti a facultăţilor;
c) Decanii de an;
d) Cadre didactice.
CAP.III. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Aprobarea Regulamentului

Prezentul regulament a fost modificat şi aprobat de către Senatul UBV din
Cluj-Napoca la data de 24 iunie 2011, dată la care a intrat în vigoare. Adaptarea
regulamentului la evoluţia legislaţiei se face ori de câte ori este necesar.
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