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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN 

CARIERĂ 

2021 

 

 

I. ASPECTE GENERALE 

 

 

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră, (CCOC), misiunea acestuia este de a contribui la formarea profesională a studenţilor şi 

tinerilor absolvenţi ai Universităţii Româno-Americane, sprijinind procesul de planificare şi 

dezvoltare a carierei acestora.  

În 2021, activitățile Centrului au urmărit implementarea principalului său obiectiv respectiv facilitarea 

integrării socio-profesionale a tinerilor studenţi şi absolvenţi. Au fost avute în vedere: furnizarea de 

informaţii despre piaţa educaţiei şi formării, piața muncii; organizarea de evenimente cu implicarea 

studenţilor şi absolvenţilor; asigurarea suportului pentru facultăți în vederea organizării de stagii de 

mobilităţi şi vizite de studiu. 

Așadar, activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii Româno-

Americane în 2021 s-a axat pe:  

A. Consilierea absolvenţilor de liceu pentru: 

- identificarea facultăţii din cadrul Universităţii Româno-Americane ce este cea mai apropiată de 

aspiraţiile profesionale şi aptitudinile candidatului prin  implicarea acestora ca subiecți în studii 

si testări psiho-sociologice; 

- orientarea şi consilierea elevilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica o carieră 

de succes începând de la alegerea traseului educațional; 

B. Consilierea studenţilor Universităţii Româno-Americane, pentru: 

- reducerea abandonului universitar cauzat de motive de orientare în carieră sau de adaptare la mediul 

universitar;  

- orientarea şi consilierea studenţilor/masteranzilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica 

şi gestiona în mod optim propriul traseu educational; 

- activităţile de practică, internship, voluntariat realizate prin sau cu susţinerea instituţiilor şi companiilor 

partenere; 

C.  Consilierea absolvenţilor prin: 

-  diseminarea de informaţii privind angajatorii şi cererea locurilor de muncă de pe piaţă.  

 

În parte activitatea CCOC s-a realizat și în colaborare cu structurile funcționale din Universitate. 

Astfel, vorbim de: 

Activităţi de informare a studenţilor:  

a.) întâlniri periodice cu studenții, la nivel de facultăți;  

b). implicarea în organizarea de activităţi extracuriculare din cadrul Universităţii menite să ofere studenților 

și invitaților (elevi de liceu, absolvenți ai Universității, după caz), perspective de dezvoltare personală și 

identificarea nevoilor de instruire; 



 
 

 
 

 

 012101 sect. 1, Tel: +004-0372.120.101 | Fax: +004-021.318.35.66 | Operator date cu caracter personal 
nr.32853/2014 

rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

c). diseminarea prin mijloace formare (site, FB) a informaţiilor cu privire la cursurile profesorilor invitaţi 

să susţină prelegeri în cadrul Universităţii Româno-Americane; 

d). diseminarea de informații de interes pentru activitatea curentă a studenților.  

 

Activităţi de testare psiho-sociologică:  

a.) intervievarea studenţilor cu privire la aspiraţiile lor profesionale;  

b.) aplicarea de teste de identificare a aptitudinilor şi competenţelor profesionale;  

 

Activităţi de formare profesională:  

 

a). activități tip suport pentru facultati pentru organizarea stagiilor de practică  

b). invitarea unor reprezentanţi ai mediului profesional sau ai instituţiilor și companiilor partenere; 

 

II. ACTIVITĂȚI / PROIECTE CCOC - an 2021 

 

 

SONDAJ PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE 

 

CCOC a realizat, ca și în anii precedenți, un sondaj de opinie privind activitatea didactică online, cu 

scopul identificării nevoilor și a celor mai eficiente modalități - suport pe care Universitatea Româno-

Americană le-ar putea oferi astfel încât studenții să beneficieze de servicii de calitate. 

Sondajul de opinie a fost realizat online, anonim, în rândul studenților URA din an superior, în perioada 

octombrie 2021. Chestionarul a privit activitatea didactică online, cu scopul identificării nevoilor și a celor 

mai eficiente modalități – suport pe care Universitatea Româno-Americană le-ar putea oferi astfel încât 

studenții să beneficieze de servicii de calitate. 

 

SONDAJ PRIVIND MOTIVAȚIA ALEGERII URA 

 

CCOC a realizat, ca în fiecare an,  un sondaj de opinie cu scopul determinării motivaţiei alegerii 

Universității Româno-Americane pentru continuarea studiilor. Întrebările din chestionar au vizat, 

totodată, şi creşterea calităţii actului de învăţare şi formare profesională a studenților URA. 

Sondajul de opinie a fost realizat online, anonim, în rândul studenților URA din anul I, la programele în 

limba română și limba engleză, în perioada octombrie-noiembrie 2021. 

 

SONDAJ PRIVIND ABANDONUL 

 

CCOC a demarat în  luna noiembrie 2021, sondaj de opinie cu privire la abandonul școlar, pentru 

identificarea motivelor abandonului și identificarea instrumentelor suport pentru prevenirea fenomenului. 

 

 

 

EVENIMENTE ”ALEGE SĂ FII ALTFEL!” (edițiile a II-a a III-a și a IV-a): consiliere vocațională 
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Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) s-a implicat activ în desfășurarea a trei ediții ale 

campaniei ”Alege să FII Altfel!”, organizate de către Universitatea Româno-Americană pentru susținerea 

elevii de liceu în procesul alegerii informate privind cariera, dar şi cu scopul de a stimula performanţa 

şcolară în scopul atingerii obiectivelor personale şi profesionale.  

Campania a avut în vedere, pe componenta de consiliere vocațională și orientare în carieră organziarea de 

worshopuri tematice precum: 

 

• Workshop: „Cariera mea în domeniul relațiilor economice europene” 

• Workshop: „Cariera mea în Management”  

• Workshop: „Cariera mea juridică”  

• Workshop: „Cariera mea în domeniul financiar-bancar” 

• Workshop: „Cariera mea în marketing” 

• Workshop: „Cariera mea în domeniul kinetoterapie și motricitate specială” 

• Workshop: „Cariera mea în domeniul contabilității” 

• Workshop: „Cariera mea în domeniul educației fizice și sportului” 

• Workshop: „Cariera mea în domeniul IT” 

• Workshop: „Cariera mea în domeniul afacerilor internaționale (business)”  

• Workshop: „Cariera mea în domeniul afacerilor internaționale (business)”  

 

 

INFORMARE STUDENȚI – LOCURI DE MUNCĂ PROCTER & GAMBLE 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA informat în luna Feb. 2021 studenților 

universității, cu privire la posturile disponibile în cadrul companiei Procter & Gamble. 

 

 

EVENIMENT: ”CARIERA TA LA P&G” 

 

CCOC din cadrul URA, alături de Facultatea de Management-Marketing, a organizat o întâlnire online cu 

reprezentații companiei Procter & Gamble (P&G). 

În cadrul evenimentului ce a avut loc în data de 24.03.2021, de la ora 10:30, studenții URA au aflat cum 

poate fi cariera lor într-o companie multinațională de top. 

 

 

INFORMARE STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI – PROGRAME ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU 

STUDENȚI (DELOITTE) 

 

CCOC din cadrul URA informat în luna Aprilie 2021 studenților universității, cu privire la o serie de 

evenimente și oportunități dedicate inițierii în piața muncii, în număr de 4 (patru), ce au avut loc în 

aceeași lună, fiind organizate de către compania Deloitte. 

Programele propuse de către companiei se derulează sub umbrela ideii de orientare în carieră și au variat 

de la programe de introducere în audit pentru absolvenți, la ateliere de lucru pe subiecte utile pentru 

studenții aflați la început de drum (pregătirea pentru interviu, a CV-ului și a profilului de LinkedIn). 
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IDENTIFICARE ȘI SUPORT - DIFICULTĂȚI STUDENȚI 

 

Începând cu luna Mai 2021, CCOC a inițiat, prin intermediul paginii Centrului de pe site-ul instituțional, o 

acțiune de identificare și soluționare a posibilelor dificultăți întâmpinate de către studenți cu privire 

la diverse aspecte ce vizează activitățile desfășurate de / în cadrul Universității. 

În acest sens, studenții au la dispoziție permanent, online, un formular, echipa CCOC revenind cu un 

răspuns cu privire la aspectele semnalate în maxim 48h. 

 

 

CONSILIERE / SUPORT PSIHOEMOȚIONAL STUDENȚI 

 

În luna Mai 2021, CCOC a informat, încă o dată, studenții URA cu privire la posibilitatea de a solicita 

Consiliere / Suport psihoemoțional din partea psihoterapeuților Centrului.  

Solicitările se transmit prin intermediul unui formular online, disponibil permanent pe pagina Centrului de 

pe site-ul instituțional. 

 

 

EVENIMENT: ”DESPRE JOBURILE VIITORULUI ȘI ROLURILE NOASTRE ÎN VIITOR” 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA a organizat întâlnirea pe tema 

”Despre joburile viitorului și rolurile noastre în viitor”, alături de specialiștii de la CAREER ON. 

Evenimentul a avut loc online în data de 28.05.2021, de la ora 11:00. 

 

 

 

 


