CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȊN CARIERǍ

RAPORT
Privind realizarea proiectului CNFIS-FDI-2017- 0122, cu titlul ”Echitate socialǎ și consiliere
pentru accesul la studii universitare și dezvoltarea carierei ” (ESCOUNIV), Director de proiect:
Prof.dr.ing. Diana Ioana Popescu

1. Descrierea proiectului
Proiectul ”Echitate socială și consiliere pentru accesul la studii universitare și dezvoltarea carierei”
(ESCOUNIV) a fost finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2017, fiind coordonat de
echipa Centrului de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ.
Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea și încurajarea accesului tinerilor la educație
superioară, având în vedere creșterea echității sociale, prin utilizarea metodelor tipice consilierii și
orientării în carieră. Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului sunt avute în vedere
următoarele obiective specifice:
O1. Facilitarea tranziției de la liceu la universitate, în special în mediile defavorizate.
O2. Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră oferite
studenților în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTC-N).
O3. Reducerea abandonului școlar.
O4. Realizarea unei platforme dedicate informării și consilierii.
În vederea realizării obiectivelor specifice ale proiectului s-a avut în vedere implementarea
următoarelor activități:
A.1.1. Promovare a ofertei educaționale, inclusiv consiliere și orientare profesională, în special pentru
elevii de la liceele din mediul rural, prin activități de tipul ”Ziua porților deschise”, care să includă: a)
pregătirea de materiale de informare, b) prezentarea ofertei educaționale, c) seminarii de consiliere și
orientare în carieră, d) vizitarea laboratoarelor didactice, e) întâlniri cu studenți/absolvenți ai UTC-N.
A.1.2. Susținerea unui grup de elevi din mediile defavorizate, cu rezultate bune la învățătură, prin
asigurarea de echipament pentru acces la Internet (tabletă) și respectiv abonament pentru un an.
A.2.1. Dezvoltarea unei rețele profesionale de consiliere și orientare pentru carieră în UTC-N și
extinderea acestor servicii la extensiile universitare: a) stabilirea listei consilierilor de studii pe fiecare
facultate și extensie universitară, b) Întocmirea listei consilierilor de studii pe fiecare an (sau grupă) de
studiu, c) Întocmirea listei studenților șefi de an / grupă de studii, d) stabilirea curriculei orelor de
orientare și consiliere pentru carieră pentru ciclul de licență.
A.2.2. Parcurgerea unor cursuri de pregătire specifică de către cadre didactice, consilieri de carieră
și/sau studenți voluntari din anii mai mari, care vor activa în cadrul Centrului de Consiliere și
Orientare în Carieră, pentru a crește capacitatea acestora de identificare și gestionare a cazurilor de
studenți cu risc de excluziune sau aflați în situație de risc de abandon.
A.2.3. Realizarea de activități are vizează incluziunea socială a studenților și adaptarea lor la mediul
universitar: a) scrisori de bun venit pentru studenții admiși în UTC-N, b) activități de informare,

consiliere și socializare pentru studenții voluntari, la Cluj-Napoca, Baia Mare și la extensiile
universitare.
A.3.1. Consiliere pentru pregătirea sesiunilor de examene și îmbunătățirea stilului de învățare, în
special pentru studenții din anul întâi, cu implicarea studenților voluntari, la Cluj-Napoca, Baia Mare și
la extensiile universitare.
A.3.2. Dezvoltarea la nivelul universității a unei strategii de identificare a cauzelor de abandon și a
măsurilor specifice de reducere a abandonului universitar.
A.3.3. Extinderea proiectului ”Zilele Carierei în UTC-N” la extensii, cu implicarea firmelor din
regiune. Se va organiza o expoziție tehnică cu produse și servicii ale firmelor, simulări de interviuri,
masă rotundă între reprezentanții firmelor, cadre didactice și studenți (mai ales din anii terminali).
A.4.1. Stabilirea conținutului platformei și a modului de organizare a informațiilor cu care aceasta va fi
încărcată, inclusiv a serviciilor online securizate oferite de aceasta: a) consiliere pentru carieră și
consiliere psihologică, b) mentorat în vederea finalizării studiilor de licență/disertație.
A.4.2. Realizarea practică a platformei, testarea și legarea ei la pagina web a UTC-N.
2. Implementarea și rezultatele proiectului
Situaţia privind rezultatele proiectului și realizarea indicatorilor asumaţi este prezentatǎ mai jos, pentru
fiecare obiectiv ȋn parte:
Obiectivul 1:
- Evenimentul „Ziua porţilor deschise” s-a desfǎșurat ȋn toate cele patru extensii universitare ale
UTC-N, astfel: 25 octombrie Bistriţa, 26 octombrie 2017 Alba Iulia, 2 noiembrie Zalǎu și 20
noiembrie Satu Mare, cu un mare numǎr de elevi participanţi: 527 din 17 licee. Ȋn cadrul
acestui eveniment au fost desfǎșurate activitǎţi de promovare a ofertei educaţionale a UTC-N
(cu implicarea Biroului de Admitere), seminarii de consiliere și orientare ȋn carierǎ (cu
implicarea Centrului de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ), vizitarea laboratoarelor didactice,
ȋntâlniri cu studenţi și absolvenţi ai universitǎţii.

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Bistrița, 25 octombrie 2017

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Alba Iulia, 26 octombrie 2017

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Zalău, 2 noiembrie 2017

“Ziua porţilor deschise”, extensia universitară a UTC-N din Satu-Mare, 20 noiembrie 2017

-

A fost elaboratǎ o Procedurǎ de acordare de subvenţii pentru susţinerea unui grup de elevi,
proveniţi din medii defavorizate, prin asigurarea de echipamente de acces la internet și
abonament pentru un an. Aceasta a fost publicatǎ pe site-ul UTC-N la adresa:
https://www.utcluj.ro/birou-admitere/. Pe baza ei au fost selectaţi 40 de elevi, din medii
defavorizate și cu rezultate bune la ȋnvǎţǎturǎ, care au primit subvenţia și care sunt astfel
susţinuţi ȋn activitatea lor școlarǎ și sprijiniţi ȋn vederea accesului la studii universitare.

Acordarea subvențiilor elevilor, pentru sprijinirea acestora ȋn vederea accesului la studii universitare

Obiectivul 2:
- A fost dezvoltatǎ activitatea de consiliere ȋn carierǎ ȋn cadrul UTC-N și implementatǎ, inclusiv
la extensiile universitare, cu sprijinul conducerilor celor 12 facultǎţi, de la Cluj-Napoca și Baia
Mare. Au fost ȋntocmite: lista consilierilor de carieră pe fiecare facultate și extensie
universitară; lista consilierilor de studii alocaţi tuturor specializǎrilor din UTC-N, lista
studenţilor șefi de an/ grupǎ de studii.
Activitatea consilierilor de studii se realizarea prin ȋntâlniri de grup, planificate pe parcursul
fiecǎrui semestru ȋn sistem de o orǎ la douǎ sǎptǎmâni, a cǎror tematicǎ este stabilitǎ pe baza
unei curricule. Ȋn cadrul proiectului a fost stabilitǎ Curricula orelor de consiliere pentru ciclul
de licenţǎ.

-

Ȋn data de 30 octombrie 2017, a fost organizat un curs de „Orientare ȋn carierǎ din perspectivǎ
psihometricǎ – Testare standardizatǎ”, susţinut de specialiși ai firmei D&D Consultants Group,
pentru un grup de 16 persoane care desfǎșoarǎ activitate de consiliere. Cursul a fost absolut
necesar pentru instruirea privind aplicarea și interpretarea pachetului de 400 de teste
standardizate achiziţionate ȋn cadrul proiectului din platforma PeMeserii.ro (chestionar
interese vocaţionale, chestionar de personalitate, test de inteligenţǎ).

Cursul de „Orientare ȋn carierǎ din perspectivǎ psihometricǎ – Testare standardizatǎ”,
susţinut de specialiși ai firmei D&D Consultants Group

-

Ȋn luna septembrie 2017 au fost trimise un numǎr de 3362 de scrisori de bun-venit studenţilor
admiși ȋn anul ȋntâi.
Ȋn toate cele 12 facultǎţi ale UTC-N s-au desfǎșurat activitǎţi de informare, consiliere și
socializare, pentru studenţii din anul ȋntâi, ȋn prima sǎptǎmânǎ a anului universitar 2017-2018,
cu implicarea consilierilor de studii și studenţilor din cele 10 organizaţii studenţești.

Activitǎţi de informare, consiliere și socializare, pentru studenţii din anul ȋntâi,
ȋn prima sǎptǎmânǎ a anului universitar 2017-2018

Obiectivul 3:
- Ȋn toate facultǎţile UTC-N au fost planificate și realizate ȋntâlniri cu studenţii din anul ȋntâi ȋn
vederea pregǎtirii primei sesiuni de examene și ȋmbunătăţirii stilului de ȋnvăţare, pe parcursul
lunilor noiembrie și decembrie.

Pregătirea primei sesiuni

-

-

A fost realizatǎ o analizǎ a factorilor implicaţi ȋn generarea riscului de abandon universitar și o
propunere privind conţinutul chestionarului pentru investigarea cauzelor și identificarea
mǎsurilor specifice de reducere.
Proiectului "Zilele Carierei ȋn UTC-N" a fost realizat la trei dintre extensiile universitare, cu
implicarea firmelor din regiune: la Bistriţa, ȋn data de 25 octombrie, Zalǎu ȋn data de 2
noiembrie și la Satu Mare ȋn data de 4 decembrie 2017.

"Zilele Carierei ȋn UTC-N", extensia universitară a UTC-N din Bistrița, 25 octombrie 2017

"Zilele Carierei ȋn UTC-N", extensia universitară a UTC-N din Zalău, 2 noiembrie 2017

"Zilele Carierei ȋn UTC-N", extensia universitară a UTC-N din Satu-Mare, 4 decembrie 2017
Obiectivul 4:
- A fost stabilit conţinutul platformei dedicate consilierii online a studenţilor și modul de
organizare a informaţiilor cu care aceasta va fi ȋncărcată. Toate informaţiile sunt cuprinse ȋn
Caietul de sarcini elaborat.
- Platforma de consiliere online (Platforma ESCOUNIV) a fost realizatǎ prin colaborare cu
firma SC First Technology SRL (cofinanţare UTC-N) și poate fi accesatǎ din pagina web a
Centrului de Consiliere și Orientare ȋn Carierǎ: https://www.utcluj.ro/ococ/

Structura platformei de consiliere:
1. Modul accesibil publicului larg, cu urmǎtoarele secţiuni:
 Consiliere online prezintă informații referitoare la consiliere de carieră și psihologică și permite
înregistrarea/autentificarea utilizatorilor interni.
 Firme prezintă vizualizarea listei firmelor (publice) care oferă locuri de muncă sau stagii de
practică/intership cu posibilitatea de accesare a informațiilor încărcate de acestea și permite
înregistrarea/autentificarea utilizatorilor interni
 Mentorat
prezintă
informații
despre
activitatea
de
mentorat
și
permite
înregistrarea/autentificarea utilizatorilor interni.
 Evenimente prezintă arhiva cronologică a evenimentelor.
 Contact prezintă datele de contact ale Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC).
2. Modul pentru ȋnregistrarea/autentificarea utilizatorilor interni, cu douǎ componente:
 Autentificare permite introducerea credențialelor utilizatorilor interni (nume utilizator, parolă)
ai platformei care au deja un cont creat.
 Creare cont permite înregistrarea utilizatorilor pentru a accesa în viitor platforma. Valorile
posibile pentru tipul de utilizator sunt: student, elev, consilier de carieră, consilier psihologic,
mentor, reprezentant firme și administrator.
După autentificare, utilizatorul platformei este redirecționat spre modulul corespunzător în funcție de
tipul său, fiecare modul cu funcţiuni și drepturi specific:
3. Modulul STUDENT
4. Modulul ELEV
5. Modulul CONSILIER DE CARIERĂ
6. Modulul CONSILIER PSIHOLOGIC
7. Modulul MENTOR
8. Modulul REPREZENTANT FIRMĂ
9. Modulul ADMINISTRATOR
Conform cerinţelor din Caietul de sarcini, platforma asigurǎ accesul diferenţiat și securizat pentru toate
tipurile de utilizatori menționate anterior. Modulul pentru înregistrarea/autentificarea utilizatorilor
interni are implementată o funcție de tip CAPTCHA (completely automated public turing test to tell
computers and humans apart) pentru verificarea identității utilizatorului.
De asemenea, comunicarea de tip vide conferință și prin mesaje între utilizatorii interni ai platformei
va fi una securizată, precum și trimiterea automată de email-uri. Mesajele vor fi criptate și salvate
pentru crearea unui istoric al convorbirii.
Platforma online este configurată astfel încât să ofere protecție pentru primele 10 cele mai întâlnite
vulnerabilități ale aplicațiilor web. Acestea sunt menționate în ”OWASP Top 10 for 2013”
(https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10).

