Raport
privind serviciile de ghidare și consiliere în carieră
Dimensiunea ABSOLVENT UPSC „I. CREANGĂ” - TÂNĂR SPECIALIST.

Perioada februarie-septembrie 2021
La nivel instituțional serviciile de ghidare și consiliere în carieră sunt prestate de secția „Secția
consiliere și ghidare în carieră” (în continuare Secție) subdiviziune a „Direcției Studenți. Consiliere și
Ghidare In Carieră” (în continuare Direcție) care funcționează în baza Regulamentului intern elaborat în
baza prevederilor legislației în vigoare:
- Codul Educației. 2014. Disponibil la: http://lex.justice.md/index.php
- Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”. Parlamentul RM. Lege Nr. 166 din 1 1.07.2012.
Disponibil la:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=345635
- Ghid metodologic de creare și funcționare a centrului universitar de ghidare și consiliere în carieră
ORDIN Nr. 970, 10 septembrie, 2014. Disponibil la:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul nr.970 din 10.09.14 ghid metodologic de crear
e si funcționare a centrului universitar de ghidare si consiliere in cariera.pdf
- Lege Nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități Publicat :
27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159 artNr : 508. Didponibil la:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/univ doc extern nr 60 30 03 2012.pdf
- Legea voluntariatului. Parlamentul RM. Publicat: 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181 art
Nr : 608 Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. Disponibil la: https://upsc.md/wpcontent/uploads/2017/02/univ doc extern nr 121 l8 06 2010.pdf
- Codul Muncii all Republicii Moldova Parlamentul RM. COD. Nr. 154 din 28.03.2003 Publicat :
29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648. Disponibil la:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/univ doc extern nr 154 28 03 2003.pdf
- Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030” și al Programului de
implementare. Disponibil la:
https://mecc.go\ md/sites/default/files/concept strategie program de implementare educația 203
O.pdf
- Hotărârea Guvernului RM cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenților
instituțiilor
de
învățămînt
superior
și
mediu
de
specialitate
de
stat
Nr.
923
din 04-09-2001. Publicat: 06-09-2001 în Monitorul Oficial Nr. 108-109 art. 972 Versiune în vigoare din
16.11.2012, în baza modificărilor prin HG854 din 14.11.12, MO237-241/16.11.12 art.918
Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc id=47809&l;ing=ro
- Strategia Națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Anexa nr. 1 la
Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30 decembrie 2016. Disponibil la:
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-deactiuni-pentru-implementareaStrategiei-natioanle-de-ocupare-a-fortei-de-munca-pe-anii-2017-2021.pdf
- Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”. Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013. Disponibil la:
https://mei.gov.md/sites/default/files/strategia_moldova_digitala 2020 857.pdf
- Legea privind accesul la informație. Parlamentul RM Nr. 982 din 11-05-2000. Publicat : 28-072000 în Monitorul Oficial Nr. 88-90 art. 664. Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552<S.lang=ro
- Legea comunicațiilor electronice. Parlamentul RM Nr. 241 din 15-11-2007. Publicat: 14-03-2008
în Monitorul Oficial Nr. 51-54 art. 155. Versiune în vigoare din data 01.01.2016 în baza modificărilor prin
LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457. Disponibil la
https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=84365& ang=ro
- Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. Chișinău:
ME CC al RM. Aprobat: la ședința Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 18 din 03 iulie
2018; prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018. Disponibil la:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde de competenta profesionala ale cadrelor didact
ice din invatamantul general.pdf)
Valorificarea serviciilor integrate, de Secție prin misiune, prefigurează următoarele oferte la nivel
instituțional:

A. pentru statutul de „student” - consiliere educațională și orientarea în carieră a studenților (licență,
mașter);
B. pentru statutul de „absolvent" - consiliere educațională și ghidare a absolvenților vizând
oportunitățile educaționale și profesionale de angajarea în câmpul muncii;
C. pentru statutul de „personal academic" — consiliere de carieră (didactică) și ghidare a personalul
academic universitar (debutant); consiliere de carieră (managerială) și ghidare a managerilor mediului
academic universitar
D. pentru statutul de „absolvent al UPSC „I. Creangă" - tânăr specialist” - oferirea activităților
formativ-dezvoltative raportate la Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din
învățământul general (2018) cu următoarea structură organizatorică: specialist superior, specialist servicii
„Dezvoltare personală”, specialist „Angajarea absolvenților în câmpul muncii”, președintele „Comisiei de
ghidare și consigliere” la facultate.
In vizorul tehnologiei de prestare a serviciilor de ghidare și consiliere în carieră, Secția abordează
diverse modalități, raportate la dimensiunile „Planului de activitate” pentru fiecare an de studii:
Dimensiunea ABSOLVENT UPSC „1. CREANGĂ” - TÂNĂR SPECIALIST.
* Elaborarea planului de activitate - dimensiunea ABSOLVENT UPSC „I. CREANGĂ” TÂNĂR SPECIALIST.

* Mecanismul de ghidare a absolvenților universității în statut de tânăr specialist. CAMPANIA
„Descoperă UPSC”:
► Lansarea programului activităților de dezvoltare profesională în cadrul campaniei „Descoperă
UPSC”:
https://upsc.md/lansarea-programului-activitatilor-de-dez yoltare-profesionala-in-cadrul-campanieidescopera-upsc/
20.04.2021: https://upsc.md/file-de-bilant-campania-descopera-upsc-initiata-in-cadrul-evenimentului-ziuausilor-deschise-in-saptamana-19-25-aprilie-2021-a-adunat-peste-300-de-participant/
Webinar: Ycjiobhs tțiopMHpoBaHHa coBpeMeHHoro neziarora an» 3(J)(J)eKTHBHoro npenoaaBaHHa
«HcuHiuiHHbi PyccKnîi »3biK h jiHTepaTypa Ha KyppHKyjiyMHOH ochobc (HanajibHas uiKOJia)
Formatori: conf. univ. dr. Curacițchi Angela; prof. univ. di. Ursu Ludmila. Catedra: Pedagogia
învățământului primar
20.04.2021
Workshop: Problemele tinerilor în vizorul profesioniștilor din domeniul social
Formator: conf. univ. dr. Plămădeală Victoria. Catedra: Asistență socială.
21.04.2021
Masterclass: Tehnici de realizare a activităților didactice muzicale în clasele primare
Formatori: conf. univ. dr. Vacarciuc Mariana; prof. univ. dr. Ursu Ludmila. Catedra: Pedagogia
învățământului primar.
21.04.21
Atelier de formare pentru profesori: Participarea copilului în procesul decizional
Formatori: lector, expert în domeniul drepturilor copiilor, losif Moldovanu. Catedra: Istorie și
geografie.
22.04.2021
Webinar: Bune practici în dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă timpurie.
Formatori: conf. univ. dr. Gînju S., conf. univ. dr. CarabetN.; conf. univ. dr. Ohrimenco A. Catedra:
Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans.
22.04.2021
Training: Activități de creare și valorificare a manualului digital-interactiv (Matematică, clasa a Va)
Formatori: conf. univ. dr. Balmuș Nicolae; lector Bostan Marina; lector Timuș Olga. Catedra:
Informatică și matematică.
22.04.2021
Workshop: Logopedul - factor de inserție a copilului cu mediul.
Formator: conf. univ. dr. Ponomari Dorina. Catedra: Psihopedagogie specială
22.04.2021
Masa rotundă: Student pentru o zi
Formatori: lector Sava Anastasia; lector Celpan-Patic Natalia. Catedra: Filologie Romanică
22.04.2021
Atelier pentru profesori de limba Engleza: Cooperative Learning in Offline and Online Classes
Formatori: dr. conf. Oxana Golubovschi; lector Alina Mardari Catedra: Filologie Engleza

26.04.2022: https://upsc.md/universitatea-pedagogica-de-stat-ion-creanga-din-chisinau-invita-dinnou-campania-descopera-upsc-continua/
Master-class: Mo,qejinpoBaHHe h zjeKopnpoBaune TapejtKH qjia flecepra.
Formator: Svetlana Șugjda, lec. univ. (Catedra Artă decora ivă) https://meet.google.com/uyp-xhswakg
26.04.2022
Masă rotundă pentru elevi și studenți: Cartea preferată
Formator: conf. dr. Svetlana Dermenji; lector Lilia Neaga (Catedra Limbă și comunicare)
https://meet.google.com/pva-hgcv-hxi
26.04.2022
Kpyrjitin ctoji gjia yuautHXca h CTygeHTOB: B Mnpe aercKoîi khhfh
Formator: conf dr. Liubovi Colesnic (Catedra Limbă și comunicare) https://meet.google.com/pmupduh-cey
28.04.2022
Workshop: Psihologia și lumea contemporană: conștientizarea conflictelor existențiale
Formator: conf. dr. Pleșca Maria; masreranda Bivol Rodica (Catedra Psihologie)
https://meet.google.com/mmj-nhdj-xoq
29.04.2022
Training: Modele de abordare a personalității umane. Strategii de cunoaștere și acceptare de sine
(Catedra Științe ale educației și management)
Formatori: prof. univ. dr. hab. Cuznețov Larisa ; conf. univ. dr. Calaraș Carolina
https://meet.google.com/twy-dbhc-kun
29.04.2022
Training: Activități de creare și valorificare a manualului digital-interactiv (Informatică)
Formatori: conf. univ. dr. Balmuș Nicolae; lector Bostan Marina; lector Timuș Olga (Catedra
Informatică și matematică) https://meet.google.com/inq-krxa-hqp
06.05.2021 https://upsc.md/campania-descopera-upsc-continua/
Webinar „Managementul carierei profesionale: priorități în educație și leadership performant”
Formatori: conf. univ. dr. Sadovei Larisa; conf. univ. dr. Zagaevschi Corina; prof. univ. dr. hab.
Cojocaru Vasile; conf. univ. dr. Țap Elena https://meet.google.com/tis-ikfr-zsw
18.05.2021
https://upsc.md/campania-descopera-upsc-continua-2/
Concursul declamatorilor (pentru elevi și studenți): Poezia sufletului (Catedra Limbă și comunicare)
Formatori: conf dr. Svetlana Dermenji, lector Lilia Gălușcă https://meet.google.com/pva-hgcv-hxi
18.05. 2021
KoHKypc HTeqoB (fljia yuamnxca n CTygeHTOB): Moe jiioGnMoe cTHxoTBOpeHne (Catedra Limbă și
comunicare)
Formator: lector Nadejda Damian https://meet.google.coir/pmu-pduh-cey
20.05.2021
Masă rotunda: „ How to impress the committee of a didactic degree examination” (Catedra Filologie
Engleză)
Formatori: Daniela Munca-Aftenev, PhD, DGETS Deputy Director, AISE President Oxana
Golubovschi, PhD, universiy lecturer Platforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83984038707?pwd=b2xxen'ixFYXlWTFpZU31LV0k2UWsydz09
Meeting ID: 839 8403 8707 Passcode: 052174
20.05.2021
Master-class: Metodologii de predare a limbii franceze în mediul online (Catedra Filologie
Romanică)
Formator: lector Albu-Oprea Mariana https://meet.google.com/ich-dmpx-qwy
21.05.2021
Master-class: Point to point (Caterdra Artă Decorativă)
Formator: lector Daniela Roșca-Ceban https://meet.google.com/ekr-aayi-rth
25.05.2021
Master-class: Tehnici de tipar grafic (Catedra Studiul Artelor, Grafică și Metodologia Instruirii)
Formator: asistent univ. Ruslan Roșea https://meet.google .com/uyp-xhsw-akg
27.05.2021
Webinar: O zi cu Dans clasic (Caterda Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans)

Formatori: conf univ. dr. Cojocari L; lector Talpă S. https:7meet.google.com/qeq-drht-ebw
19.06.2021
CeMHHap «na yqHTejieîî: Oco6chhocth npenogaBaHna BceMHpHOH jiHTepaTypbi Ha coBpeMeHHOM
arane (Catedra Limbă și comunicare)
Formatori: conf. dr. Gabriella Topor, conf. dr. Irina Tvic https://meet. google.com/pmu-pduh-cey
10.06.2021
Concurs: Monumente din localitatea natală: istorie și memorie (Catedra Istorie și geografie (Educație
pentru societate)
Formatori: dr. conf. Valentina Ursu; dr. conf. Larisa Noroc; lector Viorel Bolduma
https://meet.google.com/uyp-xhsw-akg
19.06.2021
Training pentru profesori: Aplicarea instrumentelor digitale in aria curriculară socio-umană (Catedra
Istorie și geografie)
Formator: dr. conf. Angela Lisnic https://meet.google.eom/i vp-xhsw-akg
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