Programul de activitate a Comisiei de Ghidare și Consiliere în carieră la facultatea
__________________________________________________________________________
(2016 - 2017)
Model
(conținut normativ)

Introducere:
- Misiune
- Obiective
- Sistemul de conducere la Facultate
- Colaborări, parteneriate, mobilităţi (naționale și internaționale)
(conținut operațional, anexa)
Dimensiunea absolvenţii colegiilor, liceelor și extinderea ofertelor educaționale la
facultate
Atragerea și recrutarea candidaților la programele de studii:
- Activități de atragere în cariera didactică a tinerilor prin Programele de studii: Caravana
de promovare, Săptămâna ușilor deschise, Olimpiada instituțională la disciplinele școlare,
Târguri de cariere
- Atragerea cadrelor didactice preuniversitare prin extinderea ofertelor educaționale pe
dimensiunea: formare continuă, recalificare, ciclul II masterat și oferirea de inițieri în formarea și
dezvoltarea profesională.
Dimensiunea Practica pedagogică la facultate
- Programe, portofolii, materiale didactice
- Calitatea procesului de instruire prin modul de organizare şi de desfăşurare a practicilor
de specialitate.
Dimensiunea studenţii facultății
Stimularea studenţilor prin programele de studiu oferite:
- Ziua cunoștințelor, Ziua matricolei.
- Activități de consiliere centrată pe dezvoltarea autocunoașterii și autoperfecționării,
dezvoltarea optimă a resurselor personale.
- Centrarea pe student a metodelor tradiționale și interactive de predare-învăţare-evaluare
- Activități de consiliere a studenților pentru participarea la concursurile de burse, proiecte
de voluntariat, ocuparea unui loc de muncă part-time.

- Evidența amplasării studenților în cîmpul muncii part-time conform scrisorilor de intenție
și contractelor de colaborare.
- Premize create la programe de studiu pentru a le permite, după absolvire, să facă faţă cu
succes problemelor complexe cu care urmează să se confrunte la locul de muncă.
- Corespondenţa dintre rezultatele de formare profesională şi calificarea ce urmează să fie
obţinută de către absolvenţi
- Structura specializărilor.
- Consilierea studenţilor şi orientarea lor în carieră. Modul în care studenţii apreciază
calitatea mediului de învăţare oferit de Universitate, în general, şi de Facultate, în particular,
periodic prin realizări de sondaje de opinie în rândul acestora.
Dimensiunea absolvenţii universităţii - treapta de licenţă şi masterat
- Baza de date a absolvenților (licență, master) la facultate pentru anul universitar.
- Forme de colaborare cu angajatorii.
- Baza de date a angajatorilior.
- Date cu privire la amplasarea în câmpul muncii pentru absolvenții anului universitar.
- Participare la târgurile de muncă
- Activități de informare și consiliere profesională pentru absolvenții facultătății privind
informarea: despre situaţia pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; drepturile şi obligaţiile pe care
le au absolvenții conform legislaţiei în vigoare; posibilităţile de angajare în câmpul muncii;
instruirea privind tehnicile şi metodele de căutare a unui loc de muncă (întocmirea CV-ului,
scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri de angajare ş.a.).
- Evidența completării fișei absolventului
- Evidența amplasării în câmpul muncii a absolvenților facultății și formării profesionale.
Dimensiunea cadre didactice universitare
Acțiuni și activități de consiliere și ghidare a cadrelor didactice în oferirea de oportunități
pentru formare continuă a competențelor profesionale și dezvoltarea acestora în corespundere cu
schimbările din sistemul educațional.
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