Raport
privind serviciile de ghidare și consiliere în carieră
Dimensiunea STUDENȚI
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. Lege Nr. 166 din 11.07.2012.
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 metodologicdecrear
e si funcționarea centru lui 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_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 artNr : 648. Disponibil la:
https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/02/univ doc extern nr l 54 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 educatia 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/getResults7doc id=47809&lang= io
- 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-implementareaStrategiei-natioanle-de-ocupare-a-fortei-de-munca-pe-anii-201 7-2021 .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&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/getResults?doc_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:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenia profesionala ale cadrelor didact
ice dininvatamantul 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 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-dnX8tQqcil-Lg/edit
2. Chestionarul studentului (aplicat):
https://docs.google.eom/document/d/lGNurm4RzlTFT9RaKQceRQz0uX8NDtpif/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.eom/document/d/l Fi0rYXbXBj4nRPd0QGyvK8tHr6GNuLuv/edit
4. Proces-verbal nr.l 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/lcNK9GWerdDSawrD0QyZUsa4WzAZiM-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 profpdf
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/univ_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/atelier-de-dezvoltare-personala-pentru-studentii-crengieni/
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