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Raportul de activitate al Centrului de Informare, Consiliere 

și Orientare în Carieră în anul 2014 

 

Prin misiunea sa, Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din 

cadrul Universității din Petroșani își propune să ofere servicii complete de informare, asistență 

educațională, consiliere și orientare în carieră pentru actualii și potențialii studenți ai instituției 

noastre, indiferent de forma de învățământ și ciclul de studii pe care îl urmează, în scopul 

dobândirii de abilități și competențe specifice pentru obținerea unui loc de muncă în domeniul 

programelor de studii absolvite.  

Principalele activități desfășurate la nivelul CICOC din Universitatea Petroșani în anul 

2014 au fost concretizate astfel:  

 Colaborarea cu Prorectoratul pentru Învățământ și Relații Internaționale în 

vederea conceperii și operaționalizării programelor anuale de promovare a 

ofertei educaționale a Universității din Petroșani în rândul liceenilor din clasele 

terminale (și nu numai), cu scopul atragerii acestora ca viitori studenți ai 

instituției noastre de învățământ superior. Este vorba despre organizarea și 

realizarea unor vizite de informare efectuate de către echipe de cadre didactice și 

studenți din Universitatea Petroșani, în cadrul liceelor hunedorene și al celor din 

județele limitrofe, în cadrul cărora a fost promovată imaginea Universității și au 

fost prezentate în mod structurat principalele beneficii ale dobândirii statutului de 

student în cadrul Universității din Petroșani. Beneficiarii vizitelor organizate în 

cele 34 licee ale județului Hunedoara și cele 33 licee din județele limitrofe au fost 

aproximativ 3500 elevi de liceu. De asemenea, studenți din Republica Moldova, 

bursieri ai statului român care învață la Universitatea din Petroșani au fost 

sprijiniți atât cu materiale promoționale și informative referitoare la Universitate, 

cât și prin acordarea de consiliere profesională, în vederea prezentării ofertei 

educaționale a Universității din Petroșani în cadrul Târgului Internaţional de 

Educație de la Chișinău. Apreciem că acest demers s-a soldat cu rezultatele 

scontate, având în vedere că în anul universitar 2014-2015, un număr de 76 

absolvenți din Republica Moldova au ales să studieze la Universitatea din 

Petroșani în domenii variate, cum ar fi: Administrarea afacerilor; Management; 

Finanțe; Contabilitate; Administraţie Publică; Ingineria sistemelor, 

calculatoarelor şi tehnologia informaţiilor; 

 CICOC s-a implicat, alături de Departamentul de Calitate și Admitere și 

Decanatele celor trei Facultăți, în realizarea ”Zilelor Porților Deschise”, 
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evenimente derulate în lunile noiembrie-decembrie ale anului 2014. În cadrul 

acestor activități, elevii de liceu împreună cu profesorii lor, au avut posibilitatea 

de a interacționa cu studenții și cadrele didactice universitare, au vizitat campusul 

universitar, amfiteatrele și sălile de laborator, baza sportivă, căminele și 

restaurantul Universității, profitând în acest fel de ocazia de a cunoaște în mod 

direct mediul academic și serviciile sociale și de petrecere a timpului liber oferite 

pentru studenții Universității din Petroșani;  

 CICOC a sprijinit Prorectoratul pentru Învățământ și relații internaționale și 

Departamentul de Calitate și Admitere în activitățile organizatorice desfășurate cu 

scopul participării la Târgul de oferte educaționale ”Arena Educației” organizat de 

Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, 

în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Această manifestare a 

avut loc în perioada 23 mai 2014 în trei orașe din județul nostru – Deva, 

Hunedoara și Petroșani – și a fost dedicată elevilor din clasele terminale de liceu 

și absolvenților de clasa a VIII-a, în scopul diseminării ofertei educaționale a 

instituțiilor de învățământ superior din regiune și a liceelor din județ. 

Universitatea din Petroșani și-a organizat câte un stand de prezentare a ofertei de 

studii universitare la Deva Mall, în foaierul Casei de Cultură din Hunedoara cât și 

în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Petroșani, iar cadrele didactice universitare 

care au reprezentat instituția noastră la manifestarea respectivă au oferit informații 

complete și documentate liceenilor și altor persoane interesate de programele de 

licență/master și condițiile de studiu oferite de Universitatea din Petroșani; 

 

 CICOC a susținut participarea Universității din Petroșani la proiectul european de 

mare anvergură Trendence Barometer – Barometrul Absolvenților din Europa, 

ediția 2014, un sondaj de opinie desfășurat on-line, în cadrul cărora li se oferă 

studenților posibilitatea de a-și exprima opiniile în legătură cu probleme-cheie 

privind educația și cariera. Studenții Universității din Petroșani au oferit suficiente 

răspunsuri pentru ca instituția noastră să primească rapoarte separate din partea 

Institutului din Berlin în următoarele două domenii: Business și Științe Exacte 

ținând cont de specificul programelor de studii universitare de licență și masterat 

din Universitate;  

 În data de 5 noiembrie 2014, Facultatea de Științe în colaborare cu CICOC au 

organizat o întâlnire cu 2 reprezentanți ai Băncii Raiffeisen. Tema prezentării a 

urmărit familiarizarea studenților de la programul de studii de licență Finanțe-

Bănci și a masteranzilor de la programul de studii de masterat Management 

Financiar Bancar cu portofoliu de produse bancare ale băncii dar și politica de 

resurse umane. Astfel, studenților și masteranzilor le-au fost prezentate prezentate 

competențele și cerințele pe care trebuie să le satisfacă un angajat din domeniul 

bancar: studii superioare în domeniu; cunoașterea procedurilor și normelor 

bancare; abilități de comunicare; cunoștințe de bază de limba engleză și de 

utilizare a calculatorului electronic; atitudinea pozitivă etc.; 
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 În 2-3 aprilie 2014 si 10-11 iulie 2014, masteranzi de la programul de studii 

Managementul Strategic al afacerilor au participat la sesiunile de conferințe de 

antreprenoriat Business Days unde au avut posibilitatea să asiste la workshopuri și 

să participe la dezbateri legate de dezvoltarea antreprenoriatului în România 

împreună cu antreprenori de marcă ai mediului de afaceri românesc. De asemenea 

au putut schimba impresii legate de oportunitatea dezvoltării unei afaceri 

împreună cu masteranzi de la Universitatea de Vest, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, respectiv de la Universitatea Babes Bolyai, Facultatea 

de Business; 

 În atenția CICOC s-au aflat și alte acțiuni legate de informarea studenților 

Universității din Petroșani asupra posibilităților lor de integrare pe piața muncii: 

în spaţiile de învățământ s-au expus pentru studenţi afişe, postere, pliante şi a fost 

montat un banner cu informații legate de accesul la bazele de date existente la 

nivel naţional în vederea creşterii angajabilităţii studenţilor şi absolvenţilor, a 

pregătirii portofoliului de angajare etc.  

 CICOC a facilitat, în anul 2014, relaţia dintre studenţi şi piaţa muncii identificând 

oportunităţile de colaborare cu stakeholderii socio-economici din regiune, în 

vederea creşterii gradului de angajabilitate ale studenţilor în domeniile de studiu 

absolvite. 

 În anul universitar 2013-2014, CICOC a organizat întâlniri semestriale cu 

studenţii celor trei Facultăţi în vederea instruirii acestora cu privire la întocmirea 

portofoliului de documente pentru angajare (CV, scrisoare de intenţie), accesarea 

site-urilor de recrutare şi participarea la interviurile de angajare. Studenţilor le-au 

fost prezentate cele mai importante reguli care trebuie respectate la întocmirea 

unui CV, modalitatea de elaborare a unei scrisori de intenţie, înscrierea 

documentelor respective pe site-urile de recrutare, precum şi aspectele majore 

care trebuie luate în calcul de fiecare ofertant pe piaţa muncii, atunci când doreşte 

să se prezinte la un interviu de angajare.   

 CICOC şi-a restructurat pagina de Internet de pe site-ul www.upet.ro, prin 

includerea următoarelor elemente de interes din perspectiva activităţilor 

desfăşurate: prezentarea Centrului, însoţită de obiective, regulament de 

funcţionare şi rapoarte de activitate; sinteza acţiunilor întreprinse în perioada 

2012-2014; implicarea centrului în activităţi de voluntariat; prezentarea celor mai 

relevante proiecte naţionale şi sondaje de opinie care privesc problema 

angajabilităţii şi a conexiunilor dintre instituţiile de învăţământ superior şi piaţa 

muncii; linkuri şi legături utile cu privire la actele normative în vigoare şi 

documentele necesare celor care doresc să se angajeze sau sunt deja încadraţi pe 

piaţa muncii;  

 CICOC a participat la elaborarea și implementarea, alături de Compartimentul de 

Elaborare a Diplomelor, a Fișei de urmărire a inserției profesionale a 

absolvenților, un instrument util care permite Universității să construiască o 

imagine completă asupra evoluției absolvenților pe ani, profesii, ocupații, domenii 

http://www.upet.ro/
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de încadrare a profesiei. Aceste informații au stat la baza configurării ofertei 

educaționale a Universității de o asemenea manieră încât instituția noastră să 

răspundă cât mai prompt cerințelor de pe piața muncii.  

 Universitatea Petroşani a fost reprezentată, în calitate de partener, în data de 

15.12.2014 de domnul MATEI Aronel – director CICOC şi de domnul MARCU 

Marius – Prorector Universitatea din Petroşani, la A.J.O.F.M. Deva, în Programul 

„Observatorul pieţei muncii (O.P.M.)”, program finanţat prin FONDUL SOCIAL 

EUROPEAN, Programul POSDRU/123/4.1./S/ 129565. La această  manifestare 

au mai participat reprezentanţi ai Facultăţii de Metalurgie  Hunedoara, din cadrul 

Politehnicii Timişoara; Inspectoratul Judeţean de Învăţământ; AJOFM Deva; 

Direcţia de Statistică Hunedoara. 

 În data de 19.12.2014, Universitatea din Petroşani a co-participat cu contribuţii şi 

propuneri pertinente la masa rotundă ce viza includerea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu mediul de provenienţă din fostele zone industrializate, pentru 

implementarea unui proiect prin fonduri europene (POSDRU) cu tema 

„Incluziunea pe piaţa activă a persoanelor din fostele zone industrializate”, 

organizată de C.R.I.E.S. (Centrul de Resurse Pentru Iniţiative Etice şi Solitare) din 

Timişoara. Universitatea din Petroşani  a fost reprezentată la această întalnire de 

lucru de domnul MATEI Aronel – director CICOC şi  domnul MARCU Marius – 

Prorector. 

 

În concluzie, considerăm că CICOC din Universitatea noastră s-a afirmat, atât în 

mediul universitar petroșenean cât și în cadrul programelor și manifestărilor de profil organizate 

la nivel inter-universitar și național, ca un nucleu activ de informare și orientare în carieră a 

studenților, contribuind, prin activitățile desfășurate, la sporirea considerabilă a șanselor de 

integrare a tinerilor absolvenți pe piața muncii.  

 

      Prezentul raport a fost aprobat în ședința Senatului prin Hotărârea nr.35 din 19.03.2015. 

 

 

 

 

 


