UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
Centrul de Consiliere şi Orientarea a Carierei
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI
ORIENTARE A CARIEREI
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Cu începere de la data de 19 martie 2015 denumirea structurii UPET
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei (C.I.C.O.C.) se modifică în
Centrul de Consiliere şi Orientare a Carierei al Universităţii din Petroşani
(C.C.O.C. – UPET).
Art. 2. În Universitatea din Petroşani se înfiinţează începând cu 19 martie 2015,
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Petroşani
(CCOC - UPET), care va fi subordonat academic Senatului universităţii şi
administrativ rectorului, conform OMECTS nr. 1.804/4.469/2012.
Art.3. CCOC - UPET elaborează anual un raport de activitate pe care îl prezintă
Senatului UPET, în mod independent sau integrat în Raportul anual al rectorului.
Totodată, CCOC - UPET elaborează și prezintă anual un plan de activități, care va
fi integrat în Planul operațional al UPET. Odată aprobat, Universitatea din
Petroşani va asigura suportul financiar necesar realizării planului de activitate al
CCOC - UPET.
Cap. II. Beneficiarii, obiectivele și activităţile CCOC - UPET
Art. 4. Beneficiarii activităţilor CCOC - UPET:
a) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră va deservi studenţii
Universităţii din Petroşani, indiferent de forma de învăţământ sau de
programul de studiu pe care aceştia îl frecventează, inclusiv studenţii veniţi
la studii în Universitatea din Petroşani prin programul de mobilităţi;
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b) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră va deservi elevii din anii
terminali de liceu, în baza parteneriatelor încheiate cu unităţile din
învăţământul preuniversitar;
c) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră va deservi absolvenții de studii
superioare din interiorul sau din afara Universităţii din Petroşani interesați
de oferta de pregătire profesională a UPET pe tot parcursul vieții;
d) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră va deservi companiile şi
instituţiile de profil (în domenii în care UPET pregăteşte specialişti).
Art. 5. Obiectivul principal al CCOC - UPET este acela de a oferi noi oportunităţi
de angajare a tinerilor din sistemul educaţional pe piaţa muncii, prin obiective
specifice de consiliere şi orientare în carieră care vor viza:
a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie
capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu
educaţional şi de carieră;
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/ absolvenţi şi piaţa muncii
d) creşterea angajabilității absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.
Art. 6. Principalele activităţi ale CCOC-UPET:
a) Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor / elevilor de liceu prin
oferirea unor servicii precum:
a1.consilierea educaţională şi vocaţională
a2.consilierea, testarea şi evaluarea psihologică
a3.consilierea în carieră
a4.elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii.
b) Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a
absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:
b1.sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a interviului de
angajare;
b2.organizarea de prezentări de companii
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b3.sesiuni de informare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale
studenţilor;
b4.realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar,
integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi
orientare profesională;
b5.elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării
inserţiei absolvenților universităţii pe piaţa muncii;
b6.participarea la diverse activităţi organizate în domeniul informării,
consilierii şi orientării profesionale.
c) Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi
ocupaţionale, prin intermediul unor activităţi de genul: zilele porţilor deschise,
târguri educaţionale, vizite tematice în universitate, caravana universităţii în
licee, concursuri tematice destinate elevilor, prezentarea de cariere de succes
ş.a. .
d) Informarea şi consilierea studenţilor şi a absolvenţilor asupra rutelor
educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior,
pentru ciclurile de învăţământ superioare.
Cap. III. Personalul şi conducerea CCOC - UPET
Art. 7. (1) Potrivit art. 5, al. (1), al OMEC nr. 650/19.11.2014 personalul CCOC
- UPET are în componență (Vezi Anexa 1 – structura organizatorică CCOC UPET):
a) personal angajat permanent CCOC – UPET cu competenţe în consilierea
carierei; psihologie– cu atestat în psihologie educaţională, consiliere şcolară
şi vocațională; sociologie;
b) colaboratori voluntari CCOC - UPET:
b1.cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenților
sau absolvenților ;
b2.studenți.
(2) În conformitate cu art. 5, al. (2),al OMEC nr. 650/19.11.2014, numărul
angajaților din cadrul centrului se stabileşte pornind de la numărul de studenţi
înmatriculaţi în UPET la cele trei cicluri de studii. Astfel, la data aprobării
prezentei metodologii personalul ce va fi angajat în CCOC-UPET va fi alcătuit
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dintr-un consilier în carieră şi un sociolog sau un psiholog. După caz, personalul
CCOC - UPET se va modifica corespunzător, în funcție de fluctuaţia numărului de
studenți.
(3) Colaboratorii CCOC – UPET au atribuții de consultanți voluntari în domeniile
specializărilor oferite de UPET.
(4) CCOC- UPET este condus de un director al CCOC, desemnat prin decizia
rectorului, cu avizul Consiliului de administrație al UPET. Potrivit OMECS nr.
3070/14.01.2015, directorul CCOC este un cadru didactic coordonator sau o
persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională
iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele
educaţiei și care trebuie să aibă experiență în organizarea activităților de
consiliere, informare și orientare în carieră a elevilor, studenților sau tinerilor (Vezi
Anexa 1 – structura organizatorică CCOC - UPET).

Cap.IV. Dispoziţii finale
Art.8. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat prin hotărâri ale
Senatului Universităţii din Petroşani.
Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului
Universităţii din Petroşani, prin Hotărârea nr.
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