
 

                                                                                             
                                                               

 
 

 

UTCN nr. 27710/07.10.2019       CCOC nr. 105/07.10.2019

        

INVITAȚIE 

 
 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Tehnice din Cluj-Napoca organizează Seminarul 

consilierilor de carieră și consilierilor educaționali, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0243, cu titlul: 
Creșterea accesului la învățământul superior tehnic și a incluziunii sociale prin educație pentru carieră 

(Pro-UNIV). 

Vă invităm să participați la acest eveniment, care va avea loc în perioada 8-9 noiembrie 2019 la Hotelul 
Belvedere din Cluj-Napoca, str. Călărașilor, nr. 1. Seminarul se adresează tuturor persoanelor implicate în 

consilierea tinerilor, în special: consilierilor de carieră, consilierilor școlari și consilierilor educaționali. 

Obiectivele propuse sunt: 

- creșterea eficienţei şi calităţii serviciilor de consiliere pentru carieră, în vederea sporirii accesului la 
învățământul superior, scăderii ratei de abandon și satisfacerii cerințelor tot mai complexe ale pieței muncii;  

- facilitarea schimbului de idei și de bune practici, precum și inițierea unei viitoare colaborări.  

În cadrul seminarului vor fi atât prezentări în plen, workshop-uri pe teme specifice, cât și o masă rotundă. 
Programul cadru este următorul: 

 Prima zi: 08.11.2019  900-930 – Înregistrarea participanților 

             930-1030 – Deschiderea oficială 
             1000-1830 – Activități în plen şi pe secţiuni 

 Ziua a doua: 09.11.2019  900-1230 – Activități în plen şi pe secţiuni 

             1230-1300 – Festivitatea de închidere 

Informații utile: 
- Cazarea (o noapte) și masa (în 8 şi 9 noiembrie) pentru participanți vor fi asigurate de către organizatori, la 

locația evenimentului: Hotel Belvedere, Cluj-Napoca. Cazarea pentru participanții din alte localități se poate 

face în cameră single sau double. Rezervarea camerelor se va face în ordinea primirii solicitărilor. 
- Organizatorii nu decontează cheltuielile de transport (nu sunt eligibile în cadrul proiectului).  

 

Pentru înscrierea la seminar, vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații la adresa de email: 

prouniv2019@gmail.com, până cel târziu la data de 15 octombrie 2019:   
 -   numele și prenumele;  

- numele unității școlare din care face parte/poziția în cadrul instituției; 

- dacă solicită cazare şi în ce regim (ex: singur în cameră; fumător/ nefumător, ş.a.); 

- opţiuni specifice legate de masă (ex: regim vegetarian, post, ş.a.); 

- date de contact: număr de telefon și email. 

   

Pentru informații suplimentare și asistență privind participarea la acest eveniment, persoana de contact este 
Asist.dr.ing. Moholea Iuliana, telefon: 0745388689.   

 

Aşteptăm cu deosebit interes răspunsul dumneavoastră. 
Cu consideraţie, 

 

RECTOR,                                             Director CCOC,    

 Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA                                   Prof.dr.ing. Diana Ioana POPESCU 

 


