UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
PLAN DE ACTIVITATE A
COMISIEI DE GHIDARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ (CGCC)

ANUL DE STUDII 2020-2021

№

OBIECTIVE

1.

Proiectarea și
desfășurarea Zilei
Cunoștințelor
întâlnirilor cu
studenții anului I.
Consilierea
studenților pentru
participarea la
concursurile de
bursă, proiecte de
voluntariat,
ocuparea unui loc de
muncă part-time.

2.

ACŢIUNILE CGCCF

LOCUL
DESFĂȘURĂ
RII
Dimensiunea STUDENȚII FACULTĂȚII ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ (ciclul I și ciclul II)





PERIOAD
A

RESPONSAB
IL

Organizarea și desfășurarea evenimentelor de inițiere în
viața de student: Zilei Cunoștințelor.
Întâlniri cu studenții de la ciclul I, licență și ciclul II, master.

Septembrie

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,

CGCC

Organizarea activităților de consiliere a studenților pentru
participarea la concursurile de burse, proiecte de voluntariat.
- Proiectarea unei activități de informare a studenților
privind ocuparea unui loc de muncă part-time.

Septembrie
-mai
2020-2021

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,

CGCC

3.

9.

Consilierea
absolvenților care
au fost repartizați în
câmpul muncii în
conformitate oferta
MECC.



Valorificarea
chestionarului
studentului vizând
organizarea
activităților oferite
de SGCC



10. Consilierea
educaţională și
orientarea în carieră
a studenţilor (ciclul
I licență și II
masterat)
12.

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,

CGCC

Martie
Aplicarea chestionarului aprobat de SECȚIA asigurarea
calității și dezvoltare curriculară, Secția Asigurarea Calității
și Dezvoltare Curriculară la nivelul programelor de studii
(licență, master).
Chestionarea periodică a studenților, prin realizări de sondaje
de opinie în rândul acestora, privind mediul de învățare oferit
de Universitate în general și de Facultate;

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,

CGCC
FACULTATE



Elaborarea și aprobarea planului tematic de activități vizând
consilierea educațională și orientarea în carieră a studenţilor
(licență, master)

Septembrie
-mai

SGCC
Facultate
CCACF



Stabilirea programului activităților de consiliere
educațională și orientarea în carieră a studenţilor (licență,
master).
Participarea la evenimente: la „Târgul de Cariere Chișinău’’,
“Târgul locurilor de muncă pentru tineret”.

Martie
Septembrie

Aplicarea chestionarului studentului (licență, master) cu
referire la calitatea organizării și desfășurării activităților de
consiliere educațională și orientare în carieră.

La final de
program,
luna maiiunie 2021

L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF
C. Calaraș
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea,
C. Calaraș
Președintele
CGCCF,
V. Ciobanu
Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,







13.



Evidența amplasării absolvenților în câmpul muncii conform
ofertei Ministerului Educației Culturii și Cercetării.
Analiza problemelor care au intervenit la locul de muncă în
rezultatul angajării în câmpul muncii.

Septembrie
-mai
2020-2021

SGCC
Facultate
CCACF

CGCC
Facultate

14.



Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de
consiliere educațională și orientarea în carieră a studenţilor
(licență, master)

La final de
program

15.



Valorificare procedurii (I) de orientare profesională a
studenților (licență, master) prin mecanisme interne la
facultate conform programelor de studii. Disponibi la:
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/02/univ_doc_intern_studenti_proc_ori
ent_prof.pdf

Începând
cu
semestrul
II al anului
universitar



16.



Organizarea și desfășurarea activităților de informare și
consiliere profesională pentru absolvenții facultății privind
informarea despre situația pe piața muncii și evoluția
ocupațiilor.



Valorificarea procedurii (II) de informare a studenţilor şi
absolvenţior (licență, master) prin mecanisme interne la
facultate privind locurile de muncă şi oportunităţi de carieră.
Disponibil la:
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/01/univ_doc_intern_alte_doc_proc_inf
o_student_absolv_priv_loc_munc_carier.pdf
Informarea studenților cu datele despre potențiale locuri de
angajare în câmpul muncii (part-time, full-time).
Evidența amplasării studenților (ciclul I licență) în câmpul
muncii part-time conform scrisorilor de intenție și
contractelor de colaborare.
Plasarea activităților proiectate pe site-ul universităţii



17.





U. Culea
L. SarancicuGordea,
V. Ciobanu
Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,
L. SarancicuGordea,
U. Culea

SGCC

Începând
cu
semestrul
II al anului
universitar

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,
L. SarancicuGordea,
U. Culea

Facultate
SGCC

Pe
parcursul
anului

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,
L. SarancicuGordea

Facultate
CGCC
SGCC

DIMENSIUNEA ABSOLVENȚII FACULTĂȚII

Facultate
SGCC

18. Consilierea și
ghidarea absolvenților
vizând
oportunităţile
educaţionale şi
profesionale de
angajarea în câmpul
muncii
19.



Prezentarea informației privind repartizarea în câmpul
muncii a absolvenților ciclului I, licență și ciclului II,
masterat, conform ofertei ministerului în anul 2020-2021.
Completarea bazei de date a absolvenților programelor de
studii (licență, master) anului universitar 2020-2021.

Mai 2021

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,
L. SarancicuGordea

Facultate
CGCC
SGCC



Informarea absolvenților (anul absolvent) cu datele despre
potențiale locuri de angajare în câmpul muncii.

Pe
parcursul
anului

Facultate
CGCC
SGCC

20.



Participarea la activitățile realizate de mediul conex SGCC:
Ministerul de resort, DGETS (Direcția Generală Educație,
Tineret și Sport), ANOFM (Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă), Subdiviziunile teritoriale
(STOFM) ale ANOFM, ONG-uri.

Pe
parcursul
anului

21.



Realizarea ședinței de informare pentru absolvenții facultății
Științe ale Educației și Informatică: - Informarea despre
situaţia pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
- Informarea cu legislaţia în vigoare;
Organizarea ședințelor de informare pentru absolvenții
universității: - Informarea despre situaţia pe piaţa muncii şi
evoluţia ocupaţiilor;
Informarea despre drepturile şi obligaţiile pe care le au
conform legislaţiei în vigoare;
Informarea despre formele de colaborare cu angajatorii
(contracte, convenții).
Organizarea ședințelor de informare pentru absolvenții
universității privind: tehnicile şi metodele de căutare a unui

09.02.2021

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu,
L. SarancicuGordea
L. SaranciucGordea
L. Cîrlan
U. Culea
Președințe
CGCCF
Președintele
CGCCF
V. Ciobanu






22.



24 25.02.2021

Începând
cu

U. Culea
L. Cîrlan
Președinții
CGCCF

L. SaranciucGordea

SGCC
Facultate

Sacultate,
SALA 24
On-line
Platforma
MEET

Facultate
CGCCF

loc de muncă (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare,
semestrul
prezentarea la interviuri de angajare ş.a.); completarea
II al anului
corectă a CV-urilor și tehnicilor de prezentare la interviul de universitar
angajare, în baza procedurii II.
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/01/univ_doc_intern_alte_doc_proc_inf
o_student_absolv_priv_loc_munc_carier.pdf

L. Cîrlan
U. Culea

Organizarea ședințelor – training privind informarea
absolvenților despre angajarea în câmpul muncii și drepturile
tânărului specialist în domeniul Științe ale Educației în baza
procedurii I.
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/02/univ_doc_intern_studenti_proc_ori
ent_prof.pdf

Începând
cu
semestrul I
al anului
universitar

L. SaranciucGordea
L. Cîrlan
U. Culea
Președintele
CGCCF
V. Ciobanu

Facultate
CGCCF

Completarea fișei absolventului (anul absolvent)
Evidența completării fișei absolventului ciclului I și II.
Completarea bazei de date a absolvenților pentru anul de
studii 2020-2021 pentru toate programele de studii de la
facultate.
 Activitate de feedback (masă rotundă, webinar etc.) cu
absolvenții – tinerii specialiști încadrați în câmpul muncii
(subiectul tematic) - „Dificultăți întâlnite de absolventul
debutant în câmpul muncii: realitate, controverse, modalități
de adaptare la noul statut social, sfaturi, recomandări”.
Săptămâna ușilor deschise

Februariemartie
Mai-iunie

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu
L. Cîrlan

Facultate
CGCC
SGCC

Ziua Ușilor
deschise

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu
U. Culea
Președinții
CGCCF

Facultate
CGCC



23.





24.

25.








Acțiuni de parteneriat cu instituțiile primare și preșcolare din
republică.
Organizarea trainingurilor în scopul promovării imaginii
facultății de Științe ale Educației și Informatică.

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu

26.





Atelierul ”O zi cu dans popular”
Târguri de cariere.
Organizarea de treining-uri/workshop-uri /mese rotunde;
participări la dezbaterile publice, conferințe științificopractice



Plasarea activităților proiectate pe pagina Web a universităţii

Benchici Ion

Catedra
Pedagogie
preșcolară,
Educație Fizică
și Dans

Pe
parcursul
anului

Președintele
CGCCF
V. Ciobanu
L. SarancicuGordea,
U. Culea

Facultate
CGCC
SGCC

Februarie

L. SarancicuGordea

Facultate
CGCC
SGCC

Septembrie
-mai

L. SarancicuGordea
E. Lapoșin
Președintele
CGCCF
V.Ciobanu

SGCC
SACDC

DIMENSIUNEA PERSONAL DIDACTIC
27. Consilierea de carieră ● Aplicarea chestionarului pentru personalul academic universitar
(debutant)
(didactică,
managerială)
și ghidarea
personalului
academic
28.



Elaborarea de activități vizând consilierea de carieră
(didactică) și ghidare a personalul academic universitar
(debutant) (conform diviziunilor universității).

29.



30.



31.



Elaborarea planului tematic de activități vizând consilierea
de carieră (managerială) și ghidare a managerilor mediului
academic universitar (conform diviziunilor universității).
Stabilirea programului activităților de consiliere de carieră
(didactică) și ghidare a personalul academic universitar
(debutant) (conform diviziunilor universității).

Martie

Atragerea cadrelor didactice preuniversitare prin
extinderea ofertelor educaționale de formare continuă,
recalificare.

Septembrie
-mai

Februarie
Septembrie

L. SarancicuGordea
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea
Președintele
CGCCF

SGCC
SACDC

L. SarancicuGordea
Președintele
CGCCF
Președintele
CGCCF
V. Ciobanu

Facultate
CGCC
Catedrele
Pedagogia
Învățământului
primar; Pedagogie
Preșcolară,
Educație Fizică și
Dans,
Științe ale
Educației și
Management.

SGCC

Dimensiunea ABSOLVENT UPSC „I. CREANGĂ” – TÂNĂR SPECIALIST
32. Ghidarea
absolvenților facultății
în statut de tânăr
specialist



33.



Conceperea activităților formativ-dezvoltative pentru
absolvenții facultății în statut de tânăr specialist – domeniul
Ştiințe ale educaţiei raportat la Standardele de competență
profesională ale cadrelor didactice din învățământul
general (2018) (conform diviziunilor universității).
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_compet
enta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul
_general.pdf
Valorificarea activităților formativ-dezvoltative pentru
absolvenții universității în statut de tânăr specialist –

Pe
parcursul
anului

L. SarancicuGordea
Președințele
CGCCF
V. Ciobanu

SGCC
Facultate

Ziua Ușilor
deschise

L. SarancicuGordea

SGCC
Facultate



34.



domeniul Ştiințe ale educaţiei raportat la Standardele de
competență profesională ale cadrelor didactice din
învățământul general (2018), (conform diviziunilor
universității).
Implicarea studenților în organizarea activităților formativdezvoltative pentru absolvenții facultății în statut de tânăr
specialist care vor participa la Ziua Ușilor deschise.
Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de
ghidare a absolvenților în statut de tânăr specialist –
domeniul Ştiințe ale educaţiei.

Decanul Facultății Științe ale Educației și Informatică

Președințe
CGCCF

La finisare U. Culea
de program L. SaranciucGordea
Președințele
CGCCF
V. Ciobanu

L. Sadovei

SGCC
CGCCF

