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Universitatea deschisă –
consiliere și susținere pentru 
dezvoltarea carierei, în spiritul 
echității sociale, prin prisma 
învățământului centrat pe 
student (The Open University)” 

Domeniul 1

Director proiect:

Prof.dr.ing. Diana Ioana POPESCU

Perioada de implementare: mai – decembrie 
2021
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Scopul
Proiectului

Proiectul urmăreşte aprofundarea deschiderii universităţii
noastre (UTCN) atât spre tinerii din învăţământul secundar, cât
şi spre studenţii proprii, pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor
punctuale ale acestora de consiliere educaţională şi de carieră,
în strânsă corelaţie cu exigenţele pieţei muncii, pentru
asigurarea unui traseu educaţional echitabil şi pentru creşterea
incluziunii sociale.
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Facilitarea accesului la studii universitare a elevilor

de liceu, în special a celor proveniți din medii

defavorizate

Obiectiv 2

Informarea și consilierea studenților Universității

Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) în vederea adaptării

la mediul academic, asigurarea unui traseu

educațional echitabil și incluziune

Obiectiv 3

Creșterea calității serviciilor de tutoriat și de

consiliere oferite studenților Universității Tehnice

din Cluj-Napoca

Obiectiv 4

Dezvoltarea de servicii suport pentru creșterea

angajabilității absolvenților și monitorizarea

inserției pe piața muncii
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Echipa
de 
management

71 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

A1.1. Organizarea de evenimente de tipul "Ziua portilor deschise;

A1.2. Campanie de promovare a ofertei educaţionale universitare, ”Caravana UTCN”, la liceele din

mediul rural și orașele sub 10000 de locuitori, în colaborare cu organizaţiile studenţeşti;

A1.3. Organizare de seminarii de consiliere educaţională cu tema „Primul pas spre facultate”,

adresate elevilor de liceu, în special celor proveniţi din medii defavorizate, pentru identificarea

oportunităţilor de continuare a studiilor;

A1.4. Furnizarea de materiale informative adaptate la cerinţele consilierii de carieră pentru elevii de

liceu;

Întâlniri online cu elevii de liceu, 

în lunile noiembrie şi decembrie 

2021, sub egida “Ziua porţilor 

deschise”, organizate la 

Facultatea de Construcţii şi 

Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare (extensia Satu 

Mare). Au participat elevi de la 

licee din Cluj, Satu Mare şi 

Bistriţa Năsăud.

Broşura “Chit de carieră”

completată cu informaţii pentru 

consilierii de studii şi consilierii 

de carieră din facultăţi

Materiale pentru prezentarea 

programelor educaționale, 

adresate elevilor de liceu.

1
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 11-22 noiembrie 2021,

în 12 licee.

“Ziua porţilor deschise” la 

extensia Alba Iulia, care a inclus 

vizite ale elevilor de la licee din 

judeţul Alba.

3 seminarii de consiliere și 

orientare profesională cu tema 

”Primul pas spre facultate”, 

organizate on-line.
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Activități
și rezultate

Activități de informare, 

consiliere și/sau tutoriat 

dedicate incluziunii și adaptării 

studenților din anul întâi  la 

mediul academic (septembrie, 

octombrie 2021).

3 ateliere practice de consiliere 

psihologică de grup cu scopul 

susținerii adaptabilității 

studenților la schimbare.

Program online de consiliere prin

activități de grup:

• Perioada de desfășurare: 6 – 23

septembrie 2021.

• 17 activități dedicate dezvoltării de

soft-skills, desfășurate în colaborare

cu specialiști din 14 companii,

• 164 de 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/pa

ge_document/86/Procedura_de

_participare_la_programul_de_c

onsiiere_prin_activitati_de_grup

.pdf

A2.1. Organizarea evenimentului “Saptamana Bobocilor”, pentru întâmpinarea şi integrarea

studenţilor de anul întâi;

A2.2. Constituirea şi implementarea de ateliere de consiliere psihologică, cu scopul susținerii

adaptabilității studenților la schimbare;

A2.3. Organizarea unui program online de consiliere prin activități de grup, în scopul dezvoltării de

soft skills, urmărind facilitarea integrării pe piața muncii şi incluziunea socială a studenților, în

special a celor din medii defavorizate şi sub-reprezentați;

A2.4. Acordarea de sprijin financiar pentru un grup de studenți care provin din familii cu venituri

reduse şi care participă la programul de consiliere (activitatea A2.3.)

Selectarea a 70 de studenți care 

provin din familii cu venituri 

reduse, dintre participanții la 

Programul de consiliere prin 

activități de grup, aceștia 

beneficiind de un sprijin 

financiar în cuantum de câte 

400 lei. 

2
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Activități
și rezultate

3 întâlniri ale consilierilor de

carieră și tutorilor din UTCN în

cadrul Cercului de intervizare.

Chestionar pe baza căruia s-a

realizat un studiu pentru

identificării cerințelor și nevoilor

studenților privind activitatea de

tutoriat și de consiliere din

UTCN (795 respondenți).

Achiziționare:

• pachet de testare standard on-

line (4 teste a câte 150 aplicări

fiecare) pentru consilierea în

carieră

• 23 de cărți de specialitate

• Pachete de carduri metaforice

OH, resurse și fișe pentru

consiliere

A3.1. Activităţi de organizare şi planificare a un program de formare pentru cadrele didactice

care desfăşoară activitate de tutoriat, în UTCN. Grup ţintă propus: 40 de tutori;

A3.2. Implementarea programului de formare pentru tutori

A3.3. Diversificarea temelor de lucru abordate în cadrul Cercului de intervizare adresat

consilerilor de carieră din universitate şi largirea acestuia spre tutori

A3.4. Investigarea cerinţelor şi nevoilor studenţilor privind activitatea de tutoriat şi de

consiliere desfăşurată în universitate

A3.5. Completarea bazei de materiale informative şi instrumente de lucru necesare

desfăşurării activităţii de consilere şi orientare profesională a studenţilor

Organizarea și planificarea a 2

programe de formare adresate

tutorilor/cadrelor didactice din

UTCN, pentru 48 de participanți

(câte doi colegi din fiecare

facultate a UTCN). Fiecare

program de formare a cuprins:

• 4 webinarii, adresate tuturor

membrilor campusului virtual al

UTCN

• 8 workshopuri aplicative

3
Programele de formare pentru 

tutorat s-au desfășurat online, 

prin intermediului team-ului

Dezvoltarea carierei:

- 2.09 – 29.10.2021 - “Reducerea 

riscului de abandon și motivarea 

studenților”;

- 16.09 – 02.11.2021 - “Rolul 

tutorelui și colaborarea cu 

studenții”
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Activități
și rezultate

Realizare modul software 

specializat pentru colectarea 

datelor privind inserția pe piața 

muncii, integrat în platforma de 

consiliere online a universității, 

EscoUniv.

Asigurarea mentenanței și 

actualizării platformei EscoUniv 

și a noului modul.

Baza de date pentru inserția 

absolvenților UTCN pe piața 

muncii., actualizată cu datele 

aferente promoției 2020.

Opraționalizare Team 

”Dezvoltarea carierei” în cadrul 

Campusului virtual al UTCN:

- activități din cadrul 

programelor de formare pentru 

tutori;

- activități de consiliere 

adresate studenților;

- transmitere oferte și 

informații despre piața muncii .

Participare la două evenimente 

desfășurate online:

- “Linking Higher Education to 

Labour Market “, Junior 

Achievement -14.06.2021

– ”The student promise -Who is 

in control of your career?” -

06.11.2021

A4.1.Dezvoltarea de soluţii digitale pentru colectarea de date privind inserţia pe piaţa muncii

a absolvenţilor UTCN

A4.2. Actualizarea bazei de date privind inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de licenţă şi

master

A4.3. Crearea şi organizarea unui centru de resurse informaţionale privind oportunităţile de

carieră şi modalităţi de dezvoltare soft skills în cadrul Campusului virtual al UTCN

A4.4. Participarea la workshop-uri şi evenimente cu tematică legată de consiliere pentru

carieră, angajabilitate şi piaţa muncii
4



www.yourwebsite.com

Buget

63%

37%

Male

Female
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Date de 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;


