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OBIECTIVE

1.

Conceptualizarea
statutului SCGC
în cadrul DSCGC

2.

Elaborarea
planului strategic
al SCGC în cadrul
DSCGC

3.

Elaborarea
planului de
acțiuni a SCGC
Elaborarea
planului
operațional al
SCGC
Stabilirea
grupurilor țintă /
beneficiarilor
SCGC
Proiectarea
strategiei de

4.

5.

6.

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
PLAN DE ACTIVITATE
SECȚIA CONSILIERE ȘI GHIDARE ÎN CARIERĂ (SCGC)
ANUL DE STUDII 2020-2021

PERIOADA

RESPONSABIL

LOCUL
DESFĂȘURĂRII

Februarie
2021

L. SarancicuGordea, U.
Culea

SCGC
DSCGC

Februarie

L. SarancicuGordea, U.
Culea

SCGC DSCGC

Februarie

L. SarancicuGordea

SCGC

Proiectarea activităților pentru un an de activitate și stabilirea
obiectivelor operaționale conform dimensiunilor de activitate a SCGC

Februarie

L. SarancicuGordea

SCGC

Date despre beneficiari conform dimensiunilor de activitate a SCGC
(studenți ciclul I- licență și II - masterat), absolvenți, personal
academic, absolvent - tânăr specialist).

Februarie

L. SarancicuGordea

SCGC

Plasarea activităților proiectate pe site-ul universității

Februarie

L. SarancicuGordea,
U. Culea

SCGC

ACȚIUNILE SCGC
Dimensiunea LEGISLATIV-NORMATIVĂ
Elaborarea funcționalului SCGC - subdiviziune a DSCGC: prevederi
generale normativ-legislative în vigoare; misiune, scop, obiective;
atribuții, activități, finalități; structură organizatorică, management
administrativ.
Stabilirea finalităților de activitate pentru dimensiunile:
■normativ-legislativă;
■studenți;
■absolvenți;
■personal academic universitar;
■absolvent al UPSC „I. Creangă - tânăr specialist
Stabilirea acțiunilor, obiectivelor generale pe timp de 5 ani conform
dimensiunilor de activitate a SCGC
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valorificare a
obiectivului

Dimensiunea STUDENȚI (ciclul I și ciclul 11)
Inventarierea chestionarului studentului cu referire la clarificarea
Anchetarea
studentului vizând problemelor ce necesită consiliere educațională și orientare în carieră
oferta genericului
prin conceperea și valorificarea statutului de student - viitor absolvent
de activități a
(licență, mașter) la programele de studii
SCGC
Aprobarea chestionarului la nivelul Secției Asigurarea calității și
8. Validarea
chestionarului
dezvoltare curriculară (SACDC)
studentului vizând
organizarea
activităților oferite
de SCGC
Aplicarea chestionarului la nivelul programele de studii (licență,
9. Valorificarea
chestionarului
mașter).
studentului vizând
organizarea
activităților oferite
de SCGC
•Elaborarea și aprobarea planului tematic de activități vizând
10. Consilierea
educațională și
consilierea educațională și orientarea în carieră a studenților (licență,
orientarea în
mașter)
carieră a
studenților (ciclul I
licență și II
• Identificarea formatorilor pentru activitățile de consiliere
11. masterat)
educațională și orientarea în carieră a studenților (licență, mașter) și
stabilirea formei de realizare (masă rotundă, webinar, ședință training)
7.

Februarie

L. SarancicuGordea,

SCGC

Februarie

L. SarancicuGordea,
E. Lapoșin

SCGC
SACDC

Martie

L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF ’

SCGC
Facultate

Februarie

L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF
C. Calaraș
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF
C. Calaraș

SCGC
Facultate
CCACF
SACDC

Martie

SCGC
Facultate
CCACF
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12.

•Stabilirea programului activităților de consiliere educațională și
orientarea în carieră a studenților (licență, mașter).

Martie
Septembrie

13.

•Valorificarea activităților de consiliere educațională și orientarea în
carieră a studenților (licență, mașter).

Martie-mai
Septembrie
-Noiembrie

14.

• Inventarierea și aprobarea chestionarului studentului (licență,
mașter) cu referire calitatea organizării și desfășurării activităților de
consiliere educațională și orientare în carieră
•Aplicarea chestionarului studentului (licență, mașter) cu referire
calitatea organizării și desfășurării activităților de consiliere
educațională și orientare în carieră
•Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de consiliere
educațională și orientarea în carieră a studenților (licență, mașter)

Februarie

15.

16.

17.

•Valorificare procedurii (I) de orientare profesională a studenților
(licență, mașter) prin mecanisme interne la facultate conform
programelor de studii. Disponibi la:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2019/02/univ doc intern studenti proc orient prof.pdf

18.

•Valorificare procedurii (II) de informare a studenților și absolvențior
(licență, mașter) prin mecanisme interne la facultate privind locurile
de muncă și oportunități de carieră. Disponibil la:
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/01/univ doc intern alte doc proc info student absolv priv loc munc carier.pdf

19.

•Informarea studenților cu datele despre potențiale locuri de angajare
în câmpul muncii (part-time, full-time).

La final de
program
La final de
program
începând
cu
semestrul
II al anului
universitar
începând
cu
semestrul
II al anului
universitar
Pe
parcursul
anului

L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF
C. Calaraș
L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF
C. Calaraș
L. SarancicuGordea,
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea,

U. Culea
L. SarancicuGordea,
Președinții
CGCCF ’
L. SarancicuGordea,
U. Culea
Președinții
CGCCF L.
SarancicuGordea,
U. Culea
Președinții
CGCCF ’
L. SarancicuGordea

SCGC
Facultate
CCACF

SCGC
Facultate
CCACF

SCGC
SACDC
SCGC

SCGC

Facultate
SCGC

Facultate
SCGC

Facultate
SCGC
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•Informarea studenților pentru participarea la ocuparea unui loc de
muncă part-time

Pe
parcursul
anului

21.

•Evidența amplasării studenților (ciclul I licență) în câmpul muncii
part-time conform scrisorilor de intenție și contractelor de colaborare.

Pe
parcursul
anului

22. Proiectarea
strategiei de
valorificare a
obiectivului

Plasarea activităților proiectate pe site-ul universității

Pe
parcursul
anului

20.
•

23. Consilierea și
ghidarea
absolvenților
vizând
24. oportunitățile
educaționale și
profesionale de
angajarea în
câmpul muncii

Dimensiunea ABSOLVENȚI
•Completarea bazei de date a absolvenților programelor de studii
(licență, mașter) anului universitar 2020-2021.

Noiembrie
2020

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

Pe
parcursul
anului

25.

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

Pe
parcursul
anului

26.

•Participare la târgurile de carieră vizând plasarea absolvenților
universității în câmpul muncii.

Pe
parcursul
anului

Președinții
CGCCF
L. SarancicuGordea
Președinții
CGCF
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea,
U. Culea

L. Cârlan
T. Spînu
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
L. Cîrlan
T. Spînu
Președinții
CGCCF
L. SarancicuGordea
L. Cîrlan
U. Culea
Președinții
CGCCF
L. SarancicuGordea
L. Cîrlan

Facultate
SCGC

Facultate
SCGC

SCGC

SCGC
CADRE

SCGC
CADRE
Facultate

SCGC
Facultate

SCGC
Facultate
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27.

28.

• Organizarea ședințelor de informare pentru absolvenții universității:
- Informarea despre situația pe piața muncii și evoluția ocupațiilor;
- Informarea despre drepturile și obligațiile pe care le au conform
legislației în vigoare;
• Organizarea ședințelor de informare pentru absolvenții universității
privind: tehnicile și metodele de căutare a unui loc de muncă
(întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri de
angajare ș.a.); completarea corectă a CV-urilor și tehnicilor de
prezentare la interviul de angajare, în baza procedurii II.

2425.02.2021

începând
cu
semestrul
II al anului
universitar

Președinții
CGCCF
U. Culea
L. Cîrlan
Președinții
CGCCF
Președinții
CGCCF

On-line
Platforma
MEET
Facultate

https://upsc.tnd/wpcontent/uoloads/2019/01/univ doc intern alte doc proc info student absolv priv loc nume carier.pdf

29.

• Organizarea ședințelor - training privind informarea absolvenților
despre angajarea în câmpul muncii și drepturile tânărului specialist în
domeniu! Științe ale Educației în baza procedurii I.
https://upsc.md/wp-content/uploads/2019/02/univ doc, intern studenti proc orient prof.pdf

30.

• Completarea fișei absolventului (anul absolvent)

31.

•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”
Plasarea activităților proiectate pe site-ul universității

32. Proiectarea
strategiei de
valorificare a
obiectivului

A

începând
cu
semestrul I
ai anului
universitar
Februariemartie
Mai-iunie
Ziua Ușilor
deschise

Pe
parcursul
anului

Președinții
CGCCF

Facultate

L. Cîrlan
Președinții
CGCCF
U. Culea
Președinții
CGCCF

SCGC
Facultate

L. SarancicuGordea,
U. Culea

SCGC

Facultate

Dimensiunea PERSONAL ACADEMIC
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33. Consilierea de
carieră (didactică,
managerială)
34. și ghidarea
personalului
academic
35.
36.
37.

38.

39.

40.

4i.

42.
43.

• Elaborarea și aprobarea chestionarului pentru personalul academic
universitar (debutant) cu referire la clarificarea problemelor ce
necesită ghidare și consiliere în cariera didactică universitară.
•Elaborarea și aprobarea chestionarului pentru managerii mediului
academic universitar cu referire la clarificarea problemelor ce necesită
ghidare și consiliere.
• Aplicarea chestionarului pentru personalul academic universitar
(debutant)
•Aplicarea chestionarului pentru managerii mediului academic
universitar
•Elaborarea și aprobarea planului tematic de activități vizând
consilierea de carieră (didactică) și ghidare a personalul academic
universitar (debutant)
•Elaborarea și aprobarea planului tematic de activități vizând
consilierea de carieră (managerială) și ghidare a managerilor mediului
academic universitar
•Identificarea formatorilor pentru activitățile de consiliere de carieră
(didactică) și ghidare a personalul academic universitar (debutant) și
stabilirea formei de realizare (masă rotundă, webinar, ședință training)
• Identificarea formatorilor pentru activitățile de consiliere de carieră
(managerială) și ghidare a managerilor mediului academic universitar
și stabilirea formei de realizare (masă rotundă, webinar, ședință training)
•Stabilirea programului activităților de consiliere de carieră
(didactică) și ghidare a personalul academic universitar (debutant)
•Stabilirea programului activităților de consiliere de carieră
(managerială) și ghidare a managerilor mediului academic universitar
•Valorificarea activităților de consiliere de carieră (didactică) și
ghidare a personalul academic universitar (debutant)

Februarie

Martie

Februarie

Martie
Februarie

Martie

Februarie

L. SarancicuGordea
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea
E. Lapoșin
L. SarancicuGordea,

SCGC
SACDC
SCGC
SACDC

SCGC

SCGC
SCGC
SACDC

SCGC
SACDC
SCGC

Martie

L. SarancicuGordea

SCGC

Februarie
Septembrie
Martie
Septembrie
Martie-mai
Septembrie
-Noiembrie

L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea

SCGC

SCGC

SCGC
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44.
•

45.

46. Proiectarea
strategiei de
valorificare a
obiectivului

•Valorificarea activităților de consiliere de carieră (managerială) și
ghidare a managerilor mediului academic universitar

•Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de consiliere de
carieră (didactică, managerială) și ghidare a personalul academic
universitar
Plasarea activităților proiectate pe site-ul universității

Martie-mai
Septembrie
-Noiembrie
La finisare
de program

Pe
parcursul
anului

L. SarancicuGordea

SCGC

U. Culea
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea,
U. Culea

SCGC

SCGC

Dimensiunea ABSOLVENT UPSC „I. CREANGĂ” - TÂNĂR SPECIALIST

•Conceperea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Științe ale
educației raportat la Standardele de competență profesională ale
cadrelor didactice din învățământul general (2018)

Pe
parcursul
anului

L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF

SCGC
Facultate

•Valorificarea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Științe ale
educației raportat la Standardele de competență profesională ale
cadrelor didactice din învățământul general (2018)
•Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de ghidare a
absolvenților în statut de tânăr specialist - domeniul Științe ale
educației
•Conceperea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Știinje umanistice

Ziua Ușilor
deschise

SCGC
Facultate

51.

•Valorificarea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Știinje umanistice

Ziua Ușilor
deschise

52.

•Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de ghidare a
absolvenților în statut de tânăr specialist - domeniul Știinje umanistice

La finisare
de program

L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF
U. Culea
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF ’
L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF ’
U. Culea

47. Ghidarea
absolvenților
universității în
statut de tânăr
48. specialist

49.

50.

La finisare
de program

Pe
parcursul
anului

SCGC

SCGC
Facultate

SCGC
Facultate

SCGC
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53.

•Conceperea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Științe sociale

Pe
parcursul
anului

54.

• Valorificarea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Științe sociale

Ziua Ușilor
deschise

55.

•Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de ghidare a
absolvenților în statut de tânăr specialist - domeniul Științe sociale

La finisare
de program

56.

•Conceperea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Arte și Științe
reale
•Valorificarea activităților formativ-dezvoltative pentru absolvenții
universității în statut de tânăr specialist - domeniul Arte și Științe
reale

Pe
parcursul
anului
Ziua Ușilor
deschise

57.

58.

•Elaborarea certificatelor de participare la activitățile de ghidare a
absolvenților în statut de tânăr specialist - domeniul Arte și Științe
reale
Aprobat în Senatul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, din<4fÂ20 £
Aprobat
/> //
Rector
Dr. conf. univ.
Alexandra BARBĂN^mjfe^c/^^.
________________

Avizat
Prorector pentru activitatea didactică
Dr. conf. univ.
n Q A
Angela Solcan
wr—

La finisare
de program

L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF
L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF
U. Culea
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
L. SarancicuGordea
Președinții
CGCCF
U. Culea
L. SarancicuGordea

SCGC
Facultate

SCGC
Facultate

SCGC

SCGC
Facultate
SCGC
Facultate

SCGC

Elaborat
Specialist superior SGCC
Dr. conf. univ.
Liliana SARANCIUC - GORDEA

