Raport
privind activitatea Secției de ghidare, consiliere în carieră și educație artistică
desfășurată în perioada septembrie 2019 – septembrie 2020
În perioada 2019-2020, activitatea secției a demarat pe dimensiunile: legislativ-normativă;
prezentarea și extinderea ofertelor educaționale pentru absolvenţii colegiilor, liceelor; consilierea
educațională a studenţilor universităţii; ghidarea în carieră pentru absolvenţii universităţii treapta de licenţă şi masterat; consilierea educațională și ghidarea în carieră a cadrelor didactice
universitare, înregistrând realizări, dar punctând și unele direcții de perspectivă.
Dimensiunea legislativ-normativă
În vederea coordonării calitative și efective a activităților centrului, în plan intern, cu
facultățile prin comisiile de ghidare și consiliere la facultate (în continuare-CGCF) au fost:
* Eficietizarea mecanismelor de orientarea profesională a studenților și absolvenților:
 Aprobarea procedurii de orientare profesională a studenților: https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/02/univ_doc_intern_studenti_proc_orient_prof.pdf.
 Aprobarea procedurii de informare a studenților și absolvenților privind locurile de muncă și
oportunități de carieră: https://upsc.md/wp-content/uploads/2019/01/univ_doc_intern_alte
_doc_proc_info_student_absolv_priv_loc_munc_carier.pdf.
Dimensiunea absolvenţii colegiilor, liceelor cu propunerea și extinderea ofertelor educaționale
Conform Planului de activitate pentru anul de învățământ 2019 -2020 SGCC și-a propus
spre realizare 2 obiective:
- Promovarea serviciilor educaționale oferite de UPS „I. Creangă”.
- Recrutarea cadrelor didactice preuniversitare prin extinderea ofertelor educaționale pe
dimensiunea: formare continuă, recalificare, ciclul II masterat și oferirea de inițieri în
formarea și dezvoltarea profesională.
Prin prisma obiectivului - Promovarea serviciilor educaționale oferite de UPS „I.
Creangă”, am valorificat Mecanismul de recrutare în cariera pedagogică prin :
a) derularea de campanii de informare, recrutare, întreprinse de Universitate la nivel de
facultăți prin Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile preuniversitare din
țară.
b) detectarea, consilierea și atragerea potențialilor candidați pentru profesia didactică,
pentru îndrumarea celor mai buni liceeni spre specialităţile pedagogice (screening și consiliere) a
fost valorificată printr-un conținut de dezbatere axat pe:
* criterii: dorinţa de a lucra cu copiii; pasiunea pentru o disciplină şcolară/domeniu de
studiu; importanţa acordată predării; influenţa exercitată de către una dintre cadrele didactice pe
care subiectul le-a avut în trecut; statusul oferit de către profesia didactică;
* teme de atractivitate spre cariera didactică:
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(1) factori interpersonali (doresc să „lucreze cu oamenii” şi la face plăcere „să aibă contact
cu persoanele tinere”;
(2) serviciul social (văd profesia didactică ca o „oportunitate să facă un lucru important
pentru societate” ori „să execute o misiune specială şi sacră”);
(3) continuitatea (le „place şcoala”, ori nu se văd desfăşurându-şi specializarea în afara
instituţiei şcolare);
(4) beneficiile materiale (stabilitate, prestigiul social al profesiunii didactice ori chiar
salariale);
(5) compatibilitatea temporală („flexibilitatea programului” şi existenţa unor vacanţe lungi
ori compatibilitatea profesiunii didactice cu o viaţă de familie armonioasă, reprezintă tot atâtea
argumente pentru profesia didactică);
- am întreprins acțiuni operaționalizate prin:
Din cauza situației pandemice care a început în martie 2020, nu am putut petrece Caravana
de Promovare a Imaginii Universității, chiar dacă pentru aceasta a fost totyul prgătit. Însă am
promovat Imaginea Universității prin ntermediul rețelelor de socializare.
În cadrul Săptămânii Ușilor deschise, am reușit, totuți să organizăm Olimpiada
Instituțională pe discipline în perioada lunii aprilie- mai, 2020.
Au fost responsabile următoarele cadre didactice pentru de:
a) responsabili de organizarea Olimpiadei:
1. Chicuș N., dr., prof.univ., rector UPS „I. Creangă”
2. Barbăneagră A., dr., conf. univ., prim prorector pentru activitatea didactică
3. Popescu C., șef SGCCPI
4. Vacarciuc M., specialist superior SGCCPI
5. Oxana Gherman, specialist superior SGCCPI
6. Bolduma Veronica, specialist superior SGCCPI
7. Platița Mihaela, specialist superior SGCCPI
8. Bostan Marina, specialist superior SGCCPI
9. Cecan R., șef secția TI
b) responsabili de elaborarea probelor:
1. Budnic A., dr., conf., catedra Filologie Engleză
2. Usatîi Larisa, lector univ.
3. Herța Lilia, lector univ.
4. Mardari Alina, lector univ.
5. Nazaru Cristina, lector univ.
6. Guzun M., lector univ., catedra Filologie Romanică
7. Albu - Oprea Mariana, lector univ.
8. Bulat - Guzun Ana, lector univ.
9. Bodareu- Cereteu Galina, lector universitar
10. Cataraga Sergiu, lector universitar
11. Gheorghi Niculița, dr., conf. univ.
12. Vasile Maxim, dr., conf. univ.
13. Ion Danilescu, dr., conf. univ.
14. Pricop V., dr., lector superior, catedra Informatică și Matematică
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15. Port S., dr., conf.univ., catedra Informatică și Matematică
16. Petrenco Liuba, dr., conf.
17. Dermenji-Gurgurov Svetlana
18. Gălușcă Lilia, lector universitar
19. Neaga Liliana, lector universitar.
20. Gherman Oxana, dr., lector univ.
21. Caraman Vlad, dr., șef de catedră
22. Simac Ana Dr. Conf. Univ. Decan FAPD
23. Mokan-Vozian Ludmila Dr. Conf. Univ.
24. Arbuz-Spatari Olimpiada Dr. Conf. Univ.
25. Țurcan Ludmila Dr. Conf. Univ.
26. Spataru Rodica Lector univ.
27. Roșca-Ceban Daniela Lector univ.
c) președinții comisiilor de evaluare a probelor olimpice:
1. Zgardan A., dr., conf.univ., catedra Limba și Literatura Română
2. Petrenco Liuba, dr., conf.
3. Caraman Vlad, dr., șef de catedră
4. Colesnic L., dr., conf. univ., catedra Limbă și comunicare
5. Lisnic A., dr., conf. univ., catedra Istorie și Științe Sociale
6. Niculiță Gh., dr., lector univ., catedra Geografie și Patrimoniu Cultural
7. Budnic A., dr., conf., catedra Filologie Engleză
8. Guzun M., lector univ., catedra Filologie Romanică
9. Pricop V., dr., lector superior, catedra Informatică și Matematică
10. Port S., dr., conf.univ., catedra Informatică și Matematică
11. Arbuz-Spătari O., dr., conf.univ., Artă decorative
În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei la disciplinele
școlare în cadrul UPS „Ion Creangă”, aprobat la ședința Senatului și a rezultatelor obținute,
deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în
cadrul olimpiadei, vor fi înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de
bacalaureat.
Deținătorii diplomei de gradul I cl. a XII - a (2020)
1. Istoria - Buzan Victoria - Centrul de Excelență în Industria Ușoară, Chișinău
2. Limba și literatura română (șc. naț.) - Vînagă Anastasia - LT „Ștefan Holban”,
Cărpineni
3. Limba și literatura română (alolingvi) - Lunin Chiril - IPLT „N. Gogol”, Bălți
4. Limba engleză - Cucereanu Gabriela - IPLT ,,Principesa Natalia Dadiani“
5. Limba franceză - Onofraș Marcel - LT ,,Lucian Blaga”, Bălți.

6. Matematică - Dvoschi Iulia - L.T. ”A.Puskin”, Falesti
7. Arta plastică - Efros Adelina, Roșca-Ceban Anastasia - Colegiul Alexandru
Plămădeală, Chișinău
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8. Educație tehnologică - Petrov Daniela -IPLT Republican „Ion Creangă”, Bălți
Pușcaș Iuliana- Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, Soroca
Răileanu Marta - LTPA M Berezovschi, Chișinău
Analiza cantitativă a numărului de participanți la Ziua Ușilor deschise
(Olimpiada pe discipline 2019)
Numărul de participanți
Total
Denumirea olimpiadelor școlare
clasa clasa clasa
clasa
a IX-a a X-a a XI-a a XII-a
Limba şi literatura română
51
Limba şi literatura română pentru şcoli alolingve
63
Limba şi literatura rusă
3
Limba engleză
5
7
1
13
Limba franceză
2
6
15
10
32
Istoria românilor și universală
7
20
7
5
31
Geografie
7
Matematică
1
1
Educația plastică
55
Educația tehnologică
55
Total:
9
31
29
27
256
Perspective pe dimensiunea dată:
Informarea directă, cât și nondirectă (prin rețelele de socializare) absolvenţii de licee şi
colegii despre specialităţile catedrelor de profil la facultăți, condiţiile de studii, diverse aspecte
ale activităţilor tineretului studios (on-line)
- consilierea studenților pentru participarea la concursurile de burse la nivel de CGCF prin
activitatea președinților comisiei la facultăți și informarea periodică (anunțuri și rețele de
socializare) a studenților despre proiectele de burse din țară și peste hotare, în colaborare cu
sindicatele studențești:
- informarea periodică a studenților despre ofertele de amplasare în câmpul muncii parttime cu implicarea studenților universității în proiecte de ocupare a unui loc de muncă parttime conform cererilor entităților economice din țară și a instituțiilor preuniversitare în plan
formal și nonformal.
- informarea studenților despre acțiunile de voluntariat
În cadrul acțiunilor de voluntariat național prin organizarea Campaniei „Îmbracă și
încalță un om al străzii”, studenții din cadrul tuturor facultăților s-au mobilizat și au participat la
această campanie. Donațiile au fost duse Centrului de Găzduire pentru persoane fără adăpost de
pe str-la Haltei 2, Chișinău.
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La data de 12.11.19 Secția de Ghidare, Consiliere în carieră și Educație Artistică în colaborarea
cu ProCurierMedia a pregătit o sesiune cu tematica ”Forme moderne de sănătate pentru
tiberele încadrate în procesul de învățământ”. Seliunea a avut loc în Clasa Viitorului.
La 29.11.2019 Secția de Ghidare, Consiliere în carieră și Educație Artisticăa participat la
forumul ”Inserția profesională. Drepturile și garanțiile tinerilor specialiști încadrați în
instituțiile de învățământ din mun. Chișinău în anul de studii 2019-2020”

Șef SGCCPI

Popescu Cristina, asistent univ.
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