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Regulament de organizare i func ionare al Centrului de
Consiliere i Orientare Profesional al Universit ii din
Craiova
Capitolul I
DISPOZI II GENERALE
Art. 1
Centrul de Consiliere i Orientare Profesional al Universit ii din Craiova, având
acronimul CCOP, se organizeaz
i func ioneaz în conformitate cu Ordinul Nr.
1082/MMPS/671MTS/1997 (Ordin comun al celor trei ministere - Ministerul Muncii i Protec iei
Sociale, Ministerul Educa iei Na ionale, Ministerul Tineretului i Sportului).
Art. 2 Sediul central al CCOP se afl în Craiova, str. Petre Ispirescu, nr.107 B, Complex TCM,
min nr. 8, et. 1, sala 100, respectiv 102.
Art. 3
Sigla CCOP este reprezentat de prescurtarea numelui centrului, scris cu majuscule de
culoare albastr . De asemenea, pe sigl este scris cu negru numele integral al Universit ii din
Craiova (deasupra acronimului CCOP), respectiv numele integral al centrului, scris cu negru pe
fundal ro u (în partea inferioar a siglei) i cinci stelu e de culoare galben , în jurul ultimei litere din
acronimul centrului, conform Anexei nr.1.
Art. 4 tampila este oval , având înscris circular numele Universit ii din Craiova, iar în centru
acesteia este înscris numele integral al centrului pe trei rânduri.

Capitolul II
SCOPUL, FUNC IILE, CONDI IILE DE ORGANIZARE I FUNC IONARE ALE
CENTRULUI DE CONSILIERE I ORIENTARE PROFESIONAL AL
UNIVERSIT II DIN CRAIOVA
Misiunea centrului
Art. 5 Centrul de Consiliere i Orientare Profesional î i propune s faciliteze dezvoltarea carierei
elevilor, studen ilor i absolven ilor Universit ii Craiova, prin asigurarea unui spa iu de formare,
comunicare i informare a noilor tehnologii educa ionale, un loc de cultur , deschidere, întâlnire i
integrare profesional .
Art. 6 Prin crearea Centrului de Consiliere i Orientare Profesional se are în vedere realizarea
egalit ii anselor elevilor i studen ilor din mediul urban cu a celor din mediul rural, a elevilor i
studen ilor proveni i din medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispozi ie a
materialelor i a documentelor necesare unei bune inform ri i document ri, precum i a unui
personal calificat în domeniul tiin elor document rii i inform rii.
Art. 7 Prin specificul activit ii sale Centrul de Consiliere i Orientare Profesional particip la
implementarea politicilor educa ionale pe niveluri de studii, profiluri, specializ ri i sprijin
realizarea obiectivelor prev zute în procesul de înv mânt, r spunzând nevoilor de informare ale
tuturor utilizatorilor.
Art. 8 Prin activit ile desf urate în cadrul Centrului de Consiliere i Orientare Profesional , se
urm re te centrarea aten iei asupra priorit ilor definite în Carta Universitar , realizarea unei
colabor ri cu to i partenerii implica i în activitatea universitar i extrauniversitar , precum i
adaptarea politicii educa ionale na ionale la nevoile economiei actuale.
Art. 9 Centrul de Consiliere i Orientare Profesional î i desf oar activitatea în afara oric ror
preocup ri de ordin politic sau ideologic.
Art. 10 Centrul de Consiliere i Orientare Profesional are urm toarele func ii: func ia de primire,
func ia de informare general , func ia pedagogic , func ia de consiliere, func ia de orientare
profesional i func ia de comunicare cu partenerii externi.
Art. 11 În activitatea sa, Centrul de Consiliere i Orientare
Rectorului Universit ii din Craiova.
Art. 12 ORANIGRAMA CCOP / Anexa 2.

Profesional
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Capitolul III
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Art. 13 Activit ile specifice CCOP:
A. Consiliere
- consiliere educa ional ;
- informare cu privire la facilit ile acordate studen ilor;
- orientare în vederea cunoa terii oportunit ilor profesionale care rezult din oferta educa ional a
Universit ii din Craiova;
- organizarea de schimburi de experien interuniversitar cu alte centre de consiliere din ar ;
- colaborarea cu diversele asocia ii i organiza ii profesionale analoage na ionale i interna ionale;
- organizarea de evenimente CCOP (târguri de prezentare a ofertei educa ionale a Universit ii din
Craiova în contextul sistemului de credite transferabile i al curriculumului universitar i
postuniversitar);
- aplicarea de teste psihologice elevilor/ studen ilor/ absolven ilor în conformitate cu codul
deontologic al psihologului;
- consiliere în elaborarea scrisorii de motiva ie i a CV-ului;
- preg tire psiho-fizic în vederea interviului de angajare;
- orientarea profesional în func ie de preg tirea academic ;
- identificarea cerin elor aferente diverselor profesiuni;
- înlesnirea angaj rii pentru studen ii i absolven ii Universit ii Craiova i a altor studen i care
apeleaz la CCOP în baza unei cereri scrise;
- consiliere psihologic ;
- diagnoza aptitudinilor i capacit ilor.
B. Administrarea resurselor informa ionale
•
•
•

întocmirea unei baze de date computerizate cu studen ii i absolven ii care sunt în c utarea
unui loc de munc ;
sistematizarea ofertei pie ei de munc într-o colec ie computerizat de date;
alc tuirea de resurse de informare cu privire la oportunit ile de perfec ionare
postuniversitar în ar i str in tate;

•
•

sistematizarea unei colec ii de modele de CV-uri, de scrisori de inten ie i a altor documente
necesare perfec ion rii continue sau angaj rii;
conceperea i distribuirea de afi e, bro uri i flutura i de informare (particip to i angaja ii
CCOP i studen i voluntari).

C. Atragerea de fonduri pentru diversificarea activit ilor CCOP
Activit i în scopul promov rii programelor CCOP i pentru strângerea de fonduri pentru
organizarea Centrului, cu participarea tuturor membrilor CCOP i a studen ilor voluntari.
D. Proiecte punctuale 2007
Caravana Înv

mântului European – organizare anual

Zilele Por ilor Deschise - organizare anual
Bursa locurilor de munc pentru studen i i absolven i - organizare anual

Conceperea, editarea i distribuirea gratuit de:
•
•
•

publica ii cuprinzând informa ii legate de alegerea rutei profesionale în contextul sistemului
de credite transferabile i al curriculumului universitar (Ghidul Candidatului);
publica ii cu privire la dezvoltarea personal (Ghidul Carierei);
publica ii de opinie i cultur ale cadrelor didactice i studen ilor etc.

Art. 14 Beneficiari:
•

•

•

Ø Elevii claselor terminale:
CCOP prezint elevilor din anii terminali ai înv mântului preuniversitar, precum i altor
categorii de poten iali beneficiari (absolven i ai unor forme de înv mânt ce aleg s se
perfec ioneze prin diverse programe educa ionale oferite de institu ie), oferta educa ional a
Universit ii din Craiova i, nu în ultimul rând, familiarizarea acestora cu statutul de
student. În acest scop, cu sprijinul rectoratului, se elaboreaz materiale informative privind
oferta educa ional universitar i postuniversitar (Ghidul candidatului, pliante, afi e,
prezent ri prin mijloace IT, reflectare în mass - media).
De asemenea, în cadrul CCOP se acord servicii de consiliere, asisten psihologic i sprijin
metodologic i pedagogic privind: autocunoa terea, autoevaluarea, evaluarea psihologic
pertinent . În acest scop, cu sprijinul universit ii a fost achizi ionat bateria de teste
psihologice CAS, instrument ce va face posibil un nivel superior al activit ii de
psihodiagnoz , precum i o eficientizare a activit ii de consiliere, prin utilizarea de strategii
coroborate, conform standardelor na ionale în materie.
CCOP ofer servicii de consiliere elevii claselor terminale, prin parteneriatele încheiate de
CCOP cu licee din jude ul Dolj. În acest scop se organizeaz mese rotunde, pe diverse
tematici aferente domeniului consilierii i orient rii profesionale, la care particip , atât
elevii claselor terminale de liceu, cât i profesorii/dirigin ii acestora.

Ø Studen ii Universit ii din Craiova:
CCOP furnizeaz studen ilor Universit ii din Craiova:
• informa ii i consulta ii în alegerea rutei profesionale individuale în contextul curriculum-ului
universitar i al sistemului de credite transferabile;
• informa ii generale cu privire la regulamentele specifice aflate în vigoare în Universitatea din
Craiova, despre modul de acordare al burselor, bibliotecile existente, modalit ile de cazare,
orientare spre O.N.G.-uri în vederea desf ur rii de activit i de voluntariat i colaborare;
• CCOP furnizeaz informa ii generale cu privire la modul de acordare al burselor;
• acord servicii de consiliere, asisten psihologic i sprijin metodologic i pedagogic
privind: autocunoa terea, autoevaluarea, evaluarea psihologic pertinent .
• faciliteaz contactul angajatorilor cu studen ii i ofer servicii, gândite astfel încât s
anticipeze cerin ele acestora. În acest scop organizeaz ac iuni tematice diverse: Târgul de
joburi i burse, prezent ri de firme, buletinul locurilor vacante, workshops, activit i de curs,
unde au fost prezentate diferite cariere, bibliotec informativ , seminarii, emisiuni de
informare la postul de televiziune al Universit ii;
• organizeaz de sesiuni de training cu participarea liber a studen ilor, indiferent de facultate,
an de studiu sau form de înv mânt, în vederea furniz rii de informa ii legate de luarea
deciziei în carier i planificarea c ut rii de joburi, autocunoa tere, promovare personal ,
preg tirea pentru interviul de angajare, interviul propriu-zis, componenta instrumental
necesar promov rii personale (Curriculum Vitae, scrisoare de inten ie, motiva ie, roleplayInterviul).
Ø Absolven ii Universit ii din Craiova:
Absolven ilor, afla i în c utarea unui loc de munc , Centrul de Consiliere i Orientare
Profesional le asigur : consilierea în vederea contact rii unui angajator, asistarea în conceperea
de C.V.-uri i scrisori de inten ie i motiva ie, recrutarea i selec ia celor doritori de participare la
un interviu. Aceste activit i se desf oar
în vederea diagnozei nivelului de adecvare a
absolventului la diferitele profesii (conform COR), pentru o cât mai bun inser ie i adaptare pe
pia a muncii.
Ø

Firme angajatoare:
§
§
§

acces la baza de date a absolven ilor i studen ilor afla i în c utarea unui
loc de munc ;
preselectarea candida ilor în func ie de cerin ele firmelor angajatoare;
testarea psihologic a candida ilor, la cererea angajatorului.

Capitolul IV
DREPTURILE I OBLIGA IILE ANGAJA ILOR CCOP
Art. 15 Drepturi
Libertate de exprimare i de ac iune în cadrul CCOP.

Art. 16 Obligatii
Membrii CCOP sunt obligaţi:
• să respecte procedurile de lucru stabilite în acord cu prezentul regulament, respectiv
atribuţiilor prevăzute în Fişa Postului;
• să respecte legislaţia în vigoare;
• să respecte confidenţialitatea informaţiilor din bazele de date ale CCOP. Este interzisă folosirea
informaţiilor din bazele de date în orice alte activităţi, în afara celor pentru care au fost constituite;
• să colaboreze în mod profesionist cu celelalte departamente ale Universităţii;
• să respecte deontologia şi etica profesională;
• să nu desfăşoare la Centru acţiuni cu caracter politic, religios sau discriminatoriu;
• să trateze persoanele care apelează la serviciile Centrului cu amabilitate şi profesionalism.

Capitolul V
PROMOV AREA IMAGINII UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOV A
Art. 17 Promovarea imaginii Universităţii din Craiova prin:
•

diversificarea modalităţilor de promovare a imaginii Universităţii;

•

atragerea absolvenţilor şi studentilor în acţiunea de promovare a imaginii Universităţii;

•

crearea unui sistem de comunicare interinstituţională, capabil să asigure un contact
permanent cu mediul economic şi social;

• păstrarea unor relaţii strânse cu instituţiile mass-media;
• participarea la manifestări interne şi internaţionale ştiinţifice, educaţionale, cultural-artistice etc.

Capitolul VI
DISPOZITII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 18 Prezentul REGULAMENT DE ORGAN1ZARE ŞI FUNCŢ10NARE al Centrului de Consiliere şi
Orientare Profesională a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Craiova din data de 11 iulie 2007.
Art. 19 Prezentul REGULAMENT se va aplica începând cu anul universitar 2007-2008.
Art. 20 Modificări la prezentul Regulament pot fi făcute la propunerea Directorului CCOP, cu
aprobarea Senatului Universităţii din Craiova.

Rector,
Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu

