Raport
privind serviciile de ghidare și consiliere în carieră
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 în 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. LegeNr. 166 din 11.07.2012. Disponibil
la:
http://lex.justice.md/index.php?actiom:zview&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 creare si tunet
ionare a centrului universitar de ghidaresi 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 art Nr : 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 artNr: 608
Parlamentul
adoptă
prezenta
lege
ordinară.
Disponibil
la:
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2017/02/univ doc extern nr 121 18 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.gov.md/sites/default/files/concept strategie program de implementare educația 2030.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 in vigoare din 16.11.2012,
in baza modificărilor prin HG854 din 14,11,12, MO237-241/16.11.12 art.918
Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=47809&lang=ro
- Strategia Națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Anexa nr.l la Hotărîrea
Guvernului nr.1473 din 30 decembrie 2016. Disponibil la:
http://msmps.gov.md wp-content/uploads/2020/06/Plan-de-actiuni-pentru-implementarea-Strategieinatioanle-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 : 28-07-2000 în
Monitorul Oficial Nr. 88-90 art. 664. Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=108552&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, MO224-233/2LQ8.15 art.457. Disponibil la:
https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=84365&lang=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:
h ttps://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde de competenta profesionala ale cadrelor didactice din i
nvatamantul 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
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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 câmpui muncii”, președintele „Comisiei de
ghidare și consigliere” la facultate.
în 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 LEGISLATIV-NORMATIVĂ: conceptualizarea statutului Secției în cadrul Direcției;
elaborarea planului de activitate a Secției;
Dimensiunea STUDENȚI: elaborarea și valorificarea procedurii de stabilire a necesităților de
consiliere educațională și orientare în carieră la nivelul conceperii și valorificării statutului de student
(licență, mașter) - viitor absolvent la programele de studii:
* Elaborarea planului de activitate - dimensiunea STUDENȚI.
* Mecanismul de stabilire a necesităților de consiliere educațională și orientare în carieră la nivelul
conceperii și valorificării statutului de student (licență, mașter) - viitor absolvent la programele de studii:
1. Cerere de a permite chestionarea studenților (licență, mașter):
https://docs.google.eom/document/d/135yoPxbKARtLCs33M--dnX8tQqcjl-Lg/edit
2. Chestionarul studentului (aplicat):
https://docs.google.c3m/document/d/lGNurm4RzlTFT9RaKQceROzOuX8NDtpif/edit
3. Raport „Rezultatele chestionării studenților în vederea stabilirii necesităților de consiliere
educațională și orientare în carieră la nivelul conceperii și valorificării statutului de student (licență,
mașter) - viitor absolvent la programele de studii”:
https://docs.google.cjm/document/d/lFi0rYXbXBj4nRPd0QG\ vK8tHr6GNuLuv/edit
4. Proces-verbal nr 1 al ședinței Secției vizând impactul rezultatelor chestionării studenților
universității în vederea stabilirii necesităților de consiliere educațională și orientare în carieră:
https://docs.google.eom/document/d/lcNK9GWerdDSawrD00yZUsa4WzAZiM-4/edit
5. Procedura (I) de orientare profesională a studenților (licență, mașter) prin mecanisme interne la
facultate conform programelor de studii:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2019/02/univ doc intern studenti proc orient prof.pdf
6. Procedura (II) de informare a studenților și absolvențior (licență, mașter) prin mecanisme interne
la facultate privind locurile de muncă și oportunități de carieră:
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/01/un iv doc intern alte doc proc info student absolv priv loc munc carier.pdf
7. Traseul activităților de consiliere educațională și orientare în carieră, pentru luna mai anul
curent:
14 Mai 2021 (16.00 - 18.00): „Cunoașterea de sine și acceptarea de sine”;
28 Mai 2021 (16.00 - 18.00): „Strategii de formare și consolidare a imaginii de sine”;
Link-ul de acces pentru activități: meet.google.com/xzi-xajr-zmu
https://upsc.md/ateliei-de-dezvoltare-personala-pentru-studentii-crengieni/
Dimensiunea ABSOLVENȚI:
* Elaborarea planului de activitate - dimensiunea ABSOLVENȚI.
* Mecanismul de informare și angajare a studenților în câmpul muncii:
1 Organizarea și demararea campaniei de informare pentru studenții absolvenți ai anului de studii
2020-2021 desfășurată în două etape:
-1 -a etapă, 24 și 25 februarie: Un seminar informativ Online - Drepturi și garanții la locul de muncă
pentru tineri.
24 februarie 2021, ora 13:00 - 14:30: link-ul de acces la seminar:https://meet.google.com/rvb-dobqaij
25 februarie 2021, ora 13:00 - 14:30: link-ul de acces la seminar:
https://meet.google.com/ird-jznf-jgi
- 2-a etapă, luna aprilie (data o vom specifica în prealabil): Metodologia repartizării în câmpul
muncii.
2. 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.
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https://upsc.md/wpcontent/uploads/2019/01/univ_doc intern alte doc proc info student absolv priv loc munc yarier.pdf
3. 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/wp-content uploads/2019/02/univ doc intern studenti proc orient prof.pdf
4. Repartizarea absolvenților universității în câmpul muncii la programe de studii acreditate în
domeniul Educație/Științe ale educației conform calificării atribuite în domeniu:
https://drive.google.com/drive/folders/loQy5mG51wWw3sMtLoI3iBwWh HAqG ug
5. Conceptualizarea Bazei de date a absolvenților Univerității (licență mașter) - Regulamentul intern
„Plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău”
(cu
statut
de
proiect),
în
baza
legislației
în
vigoare
aferentă
domeniului de plasare în câmpul muncii a absolvenților și a „Instrucțiunii privind plasarea în câmpul muncii
a absolvenților” Nr. 03/2-09/2640 din 01.06.2021.
6.
Restructurarea Bazei de date a absolvenților
https://old.upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/siibdiv centru ccgc fisa absolvent.pdf
conform legislației în vigoare și monitorizarea competitivității absolvenților pe piața muncii în parteneriat
cu Direcția Tehnologii Informaționale.
Dimensiunea PERSONAL ACADEMIC:
* Elaborarea planului de activitate - dimensiunea PERSONAL ACADEMIC.
* Mecanismul de Consiliere în carieră (didactică, managerială) și ghidare a personalului academic în
baza Regulamentului intern „Formarea profesională continuă a personalului academic universitar în cadrul
Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:
1. Chestionarul personalului academic universitar în vederea formării profesionale continuă:
https://docs.google.com/document/d/lFkF8X382kdI8VQietCfbPUSWAhTjsS/edit#heading=h.gidgxs
2. Demersul de a permite chestionarea personalului academic universitar în vederea formării
profesionale continuă în scopul asigurării calității academice:
https://docs.google.eom/document/d/lN mR8gcimT-fhkQeCPfkCN7KE5KNI7ID/edit
3. Raport „Rezultatele chestionării personalului academic universitar în vederea formării
profesionale continuă”:
https://docs.google.c jm/document/d/lnfbQKlvCm85 zBBASjrxClU6OGonaeJE/edit
4. Proces-verbal nr.l al ședinței SCGC vizând impactul rezultatelor chestionării personalului
academic universitar în vederea stabilirii programului de formare profesională continuă:
https://docs.google.eom/document/d/lvJSciQcxi2iBl-DF lrU4 08DrIKnVnf/edit
5. Proces-verbal nr. 2. al ședinței SCGC vizând programul cursurilor de formare profesională
continuă a personalului academic universitar:
https://docs.google.eom/document/d/l q TUq0wlYNDI-2Qs gCdYHEb-tCvE68L/edit
6. Proces-verbal nr.3. al ședinței al ședinței comune SGCC și Secția Asigurare a Calității vizând
curricula cursurilor la programul de formare profesională continuă a personalului academic universitar
domeniul Științe ale Educației'.
https://docs.google.eom/document/d/lchHuOKWJmlmks3RYrPk9xtN135ebs5yM/edit
7. Demararea cursurilor programului pe formare profesională continuă:
https://upsc.md/sectia-de-consiliere-si-ghidare-in-cariera-in-colaborare-cu-centrului-national-deinovatii-digitale-in-educatie-clasa-viitorului-a-demarat-cursurile-programului-pe-formare-profesionalacontinua/
8. Demersul de a permite chestionarea personalului academic universitar în vederea evaluării calității
organizării și desfășurării programelor oferite:
https://docs.google.eom/document/d/lN mR8gcimT-fhkQeCPfkCN7KE5KNI7ID/edit
9. Raportul la programul de formare continuă a personalului academic „Dezvoltarea competențelor
digitale ale cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare cu G Suite pentru Educație”. Formator
Alexandru Leahu:
https://docs.google.eom/document/d/l 6U8oF3BLIqzSAUqkNKKn8Sk3 le3GoOR/edit#heading=h.30jOzll
10. Raportul la programul de formare continuă a personalului academic „Alfabetizare digitală”.
Formator Olesea Schițco:
https://docs.google.eom/document/d/lXpWBf6MCBlPzrwWBI-qkrCCAvPY8XGT-/edit
Dimensiunea ABSOLVENT UPSC „1. CREANGĂ” - TÂNĂR SPECIALIST.
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* 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-activitatilo--de-dezvoltare-profesionala-in-cadrulcampaniei-descopera-upsc/
20.04.2021:
https://upsc.md/file-de-bilant-campania-descopera-upsc-initiata-in-cadrulevenimentului-ziua-usilor-deschise-in-saptamana-19-25-aprilie-2021-a-adunat-peste-300-de-participant/
Webinar: YcjioBHa (țjopMnpoBaHim coBpeMeHHoro ne^arora ana pcjx^eKTUBHoro npenoaaBaHHa
flHCUHruiHHbi PyccKnii S3BIK h jiHTepaTypa na KyppHKynyMHOH ochobc (HanaJibHaa iiiKOJia)
Formatori: conf. univ. dr. Curacițchi Angela; prof. univ. dr. 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: MogejmpoBaHHe h aeKopnpoBaHne TapejiKH ,uia aecepra.
Formator: Svetlana Șugjda, lec. univ. (Catedra Artă decorativă) 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
KpyrjibiH ctoji Ana ynanjuxca h CTygeHTOB: B Mnpe AercKOH 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
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Formator: conf. dr. Pleșca Maria; masreranda Bivol Rodica (Catedra Psihologie)
https://meet.google.com/mnij-nhdi-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) ittps://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 HTeuoB (mis y namuxca n CTyneHTOB): Mo6 Jno6nMoe CTnxoTBopeHHe (Catedra Limbă și comunicare)
Formator: lector Nadejda Damian https://meet.google.com/pmu-pduh-cev
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=b2xxemxFYXlWTFpZU31LV0k2UWsydz09
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://meet.google.com/qeq-drht-ebw
19.06.2021
CeMHHap tuta yHHTejiefi: OcoSeHHOcrn npenonaBannri BceMnpHOfi jiirrepaTypbi na coBpeMenHOM 3Tane
(Catedra Limbă și comunicare)
Formatori: conf. dr. Gabriella Topor, conf. dr. Irina Țvic https://meet.google.com/pmu-pduh-cev
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- chsw-akg
19.06.2021
Training pentru profesori: Aplicarea instrumentelor digitale în aria curriculară socio-umană (Catedra Istorie și
geografie)
Formator: dr. conf. Angela Lisnic https://meet.google.com/uyp-xhsw-akg

Raportor

(_

Sarancicu-Gordea Liliana, dr.conf.univ., specialist superior
Secția Consiliere și Ghidare în Carieră
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