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Acțiuni suport pentru sporirea

accesului la învățământul superior,

reducerea abandonului şi creșterea

nivelului de incluziune socială

(Acces-UNIV)

Domeniul 1

Director proiect:

Prof.dr.ing. Diana Ioana POPESCU

Perioada de implementare: mai – decembrie 2020



www.yourwebsite.com

Scopul
Proiectului

Scopul proiectului este implementarea în cadrul Universității Tehnice din

Cluj-Napoca a unor acțiuni şi instrumente specifice procesului de consiliere

(utilizând inclusiv mediul online), adresate tinerilor, în special celor din

medii defavorizate, care să răspundă cerințelor şi nevoilor identificate în

ceea ce privește accesului la învățământul universitar, reducerea

abandonului, incluziunea socială şi inserția pe piața muncii.
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Informarea, consilierea şi îndrumarea

elevilor de liceu, în special a celor din

medii defavorizate cu privire la oferta

educațională a universității, cu implicarea

organizațiilor studențești.

Obiectiv 2

Îmbunătățirea serviciilor de consiliere şi

orientare educațională şi profesională în

scopul reducerii abandonului universitar

şi creșterii nivelului de incluziune socială

Obiectiv 3

Sprijinirea studenților, în special a celor

proveniți din medii defavorizate, în

vederea reducerii abandonului şi

facilitării incluziunii sociale

Obiectiv 4

Dezvoltarea funcționalității şi creșterea

vizibilității platformei de consiliere

ESCOUNIV a universității, disponibilă ca

aplicație web şi mobile

Obiectiv 5

Analiza inserției pe piața muncii a

absolvenților de licență şi master ai

universității şi estimarea cererii privind

diferitele categorii de competențe.



www.yourwebsite.com

Echipa
de 
management

42 persoane:
• personal CCOC
• cadre didactice
• consilieri de carieră din facultăți
• consilieri de studii
• colaboratori din cadrul CUNBM și 
extensiile universitare
• colaboratori din diferite 
compartimente de specialitate

•Director proiect

•Asistent proiect

•Administrator financiar

Echipa
de 
implementare
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Activități
și rezultate 1

A1.1. Conceperea şi realizarea de materiale pentru promovarea programelor educaționale ale

universității şi pentru consiliere de studii;

A1.2 ”Caravana UTCN”, la licee din mediul rural și orașe sub 10000 de locuitori, în colaborare cu

organizațiile studențești;

A1.3 Ateliere practice organizate pentru elevii de liceu în sprijinul orientării vocaţionale şi pentru

creşterea accesului la învăţământul superior;

A1.4 Seminarii de consiliere şi orientare profesională cu tema ”Primul pas spre facultate” pentru

informarea şi îndrumarea elevilor din mediul rural și orașele mici spre învăţământul superior;

Broșura ”Consiliere şi 

informatizare în UTCN-CUNBM”, 

realizată în format fizic și digital

Materiale pentru prezentarea 

programelor educaționale, 

adresate elevilor de liceu.

Campania de promovare a ofertei 

educaționale UTCN la liceele din 

mediul rural și orașele sub 10000 

de locuitori, ”Caravana UTCN”,  

desfășurată on-line, în colaborare 

cu Organizația Studenților din 

Universitatea Tehnică, în perioada 

23 noiembrie – 4 decembrie, în 8 

licee.

Ateliere practice pentru elevi din 

județele Alba și Satu Mare, prin 

întâlniri online

Pagina web a proiectului, pe care 

au fost încărcate materiale 

informative pentru elevi:

https://cariere.utcluj.ro

3 seminarii de consiliere și 

orientare profesională cu tema 

”Primul pas spre facultate”, 

organizate on-line

https://cariere.utcluj.ro/
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Activități
și rezultate 2

Patru cursuri adresate cadrelor 

didactice și personalului didactic 

auxiliar, organizate online, după 

cum urmează: 

8-10 septembrie - cursul de 

formare profesională “Tehnici de 

consiliere de grup - From 

Education to Vocational 

Excellence”

19-22 octombrie - cursul de 

formare profesională 

“Comunicarea centrată pe 

student”

27-29 octombrie - cursul de 

specializare ”Cardurile OH în 

consilierea pentru carieră”

24 octombrie – 23 noiembrie -

cursul de specializare “Consilier 

orientare privind cariera, acreditat 

ANC-cod COR 242306”

9 noi cadre didactice din cadrul 

UTCN au obținut certificarea 

profesională pentru ocupația de 

Consilier orientare privind cariera. 

3 întâlniri ale consilierilor de 

carieră din UTCN în cadrul 

Cercului de intervizare, 

organizate online pe platformele 

MSTeams și ZOOM

A2.1. Organizarea unor cursuri adresate cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar,

pentru dezvoltarea capacității de identificare şi gestionare a cazurilor de studenți cu risc de

excluziune şi abandon;

A2.2 Continuarea şi extinderea Cercului de intervizare pentru consilierii de carieră şi consilierii

de studii din universitate, având forma întâlnirilor cu scop de învățare colaborativă şi dezvoltare

profesională în domeniul consilierii;
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Activități
și rezultate 3

20 de activități on-line în cadrul 

”Programului de consiliere prin 

activități de grup în scopul 

dezvoltării de abilități cerute de 

piața muncii”, în colaborare cu 

specialiști din 10 companii de 

profil, organizate în 2 serii (13 

august - 10 septembrie și  15 

septembrie-15 octombrie),

221 studenți participanți

Procedură pentru înscrierea 

studenților la programul de 

consiliere prin activitîți de grup și 

selecția celor care primesc ajutor 

material:

https://www.utcluj.ro/media/page

_document/86/Procedura_Progra

mde_consiliere_prin_activitati_de_

grup_si_Anexe.pdf . 

Sprijin financiar în cuantum de 

câte 500 lei pentru 62 de studenți 

care provin din familii cu venituri 

reduse, participanți la 

”Programului de consiliere prin 

activități de grup în scopul 

dezvoltării de abilități cerute de 

piața muncii” și căști audio 

asigurate pentru 91 de 

participanți. 

Activități de informare, consiliere 

și tutoriat dedicate studenților 

din anul întâi de la toate 

facultățile UTCN, vizând 

incluziuniea și adaptarea la 

mediul academic.

14 seminarii de pregătire a primei 

sesiuni de examene și dezvoltare 

de strategii de învățare.

A3.1. Organizarea unui program de consiliere prin activități de grup în scopul dezvoltării de

abilități cerute de piața muncii, urmărind incluziunea socială a studenților, în special a celor din

medii defavorizate şi sub-reprezentați;

A3.2. Acordarea de sprijin financiar pentru un grup de studenți care provin din familii cu venituri

reduse şi care participă la programul de consiliere (activitatea A3.1), pe baza unei proceduri de

selecţie, în vederea reducerii abandonului;

A3.3. Realizarea de activități de informare, consiliere și tutoriat dedicate incluziunii și adaptării

studenților din anul întâi la mediul academic;
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Activități
și rezultate 4

45 de articole noi de consiliere, 

coaching și dezvoltare personală.

Creare pagină de blog pe 

platforma de consiliere a 

universității: www.escouniv.ro și 

adăugare de conținut

Optimizare SEO și metenanță 

pentru platforma de consiliere a 

universității

Completarea resurselor 

informaționale ale CCOC cu:

• modele de redactare CV-uri, 

• scrisori de intenție și plan de 

carieră, 

• Ghid pentru pregătirea înainte 

de interviul de angajare,

• Ghid al ocupațiilor, 

• modele de fișe de consiliere, 

individuală sau de grup. 

Baza de date pentru inserția 

absolvenților UTCN, promoția 

2019, pe piața muncii.

Procedura operațională pentru 

colectarea și prelucrarea datelor 

privind inserția pe piața muncii 

prin intermediul platformei de 

consiliere a universității

Studiu privind tendințele în 

dezvoltarea tehnologică și 

estimarea cererii pentru diferite 

specializări şi competențe ale 

absolvenților UTCN, pe baza 

răspunsurilor primite la un 

chestionar distribuit firmelor 

partenere.

A4.1. Creare şi încărcare de conținut pe platforma de consiliere a universității

A4.2. Creşterea gradului de vizibilitate a platformei de consiliere prin activități tehnice de

marketing online şi optimizare pentru motoare de căutare (optimizare SEO);

A4.3. Mentenanță şi actualizare platformă de consiliere online

A5.1. Actualizarea şi analizarea bazei de date privind inserția pe piața muncii a absolvenților

A5.2. Stabilirea unei proceduri de lucru pentru colectarea şi prelucrarea datelor privind inserția

pe piața muncii prin intermendiul platformei de consiliere a universității;

A5.3. Analiza tendințelor în dezvoltarea tehnologică pe plan regional
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Buget

63%

37%

Male

Female



Vă mulțumesc!
Contact:

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)

Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, etaj 2, sala E25

E-mail: office.ococ@ococ.utcluj.ro

Tel: 0264-401393; 0264-401394;


