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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CENTRULUI DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ ŞI
PROFESIONALĂ
Preambul
În contextul creării Spaţiului European al Învăţământului Superior, consilierea şi
orientarea în carieră a studenţilor reprezintă un obiectiv al programului strategic al
Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa.
Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională se adresează studenţilor şi
absolvenţilor UOC care sunt în căutarea unui loc de muncă sau care au nevoie de
consiliere şi orientare în carieră, precum şi companiilor/instituţiilor interesate să
angajeze studenţi sau tineri absolvenţi.
Prin serviciile oferite, Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională este o
interfaţă între absolvenţii Universităţii şi piaţa muncii.
Cadrul legal
Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională (CCEP) este o structură din cadrul
Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa, înfiinţată în conformitate cu:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 179/18
ianuarie 2011
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3277/16.02.1998 cu privire la
Departamentele de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasamentul
pe piaţa muncii;
- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr.3235/10.02.2005 şi
3617/16.03.2005, privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă –
Centre de consiliere şi orientare în carieră;
- Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România;
- Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
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Dispoziţii generale
Prezentul document reglementează funcţionarea şi activitatea Centrului de
Consiliere Educaţională şi Profesională în Universitatea, Ovidius din Constanţa.
Centrul de Consiliere Educaţională şi profesională se subordonează Rectorului
UOC şi-şi desfăşoară activitatea sub îndrumarea prorectorului pe educaţie şi formare
continuă.
Sediul Centrului de Consiliere este situat în incinta Universităţii ,,Ovidius” din
Constanţa, B-dul. Mamaia, nr.124.
UOC asigură Centrului de Consiliere: resurse umane calificate, spaţii necesare
desfăşurării activităţilor, mobilierul necesar, dotările şi echipamentele adecvate
misiunii.
Atribuţiile Centrului de Consiliere Educaţională şi Profesională sunt formulate
conform competenţelor profesionale reglementate de Legea 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a normelor
metodologice de aplicare ale acesteia, prevederilor legale privind înfiinţarea structurii
la nivelul Universităţii Ovidius din Constanţa şi a cerinţelor la nivel instituţional,
formulate de Rectorul Universităţii.
Serviciile de consiliere sunt gratuite pentru toţi studenţii, indiferent de forma şi
nivelul de şcolarizare cât şi pentru personalul didactic şi nedidactic.
Art. 1. Misiunea Centrului de Consiliere Educaţională şi Profesională (CCEP)
(1) Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională (CCEP) oferă studenţilor şi
absolvenţilor Universităţii Ovidius din Constanţa servicii de informare,
consiliere şi orientarea în carieră pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă.
(2) În condiţiile Legii, precum şi în baza deciziei Rectorului, Centrul se constituie
ca structură de psihologie proprie instituţiei, pentru evaluarea psihologică a
personalului didactic.
(3) Centrul colaborează cu toate structurile academice şi administrative, în scopul
creşterii calităţii tuturor serviciilor furnizate către studenţi, masteranzi,
doctoranzi, către comunitatea academică şi publicul larg.
(4) Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională dezvoltă relaţii funcţionale
cu facultăţile şi centrele din cadrul Universităţii, precum şi cu reprezentanţii
studenţilor si colaborează cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, Centre similare din alte universităţi, Casa Corpului Didactic,
Agentii Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, ONG-uri, angajatori, foruri
naţionale şi internaţionale de specialitate, foruri metodologice acreditate,
instituţii de perfecţionare acreditate etc.
Art. 2. Obiectivele şi destinaţia serviciilor Centrului de Consiliere Educaţională
şi Profesională
(1) Asistarea studenţilor în stabilirea traseului profesional prin alegerea
programelor de studii;
(2) Identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative
pentru studenţi;
(3) Compatibilizarea individului cu profilul de carieră adecvat;
(4) Sprijinirea coordonatorilor de programe de studiu în vederea armonizării
competenţelor absolvenţilor cu cerinţele pieţei muncii;
(5) Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă;
(6) Asigurarea contactului eficient între organizaţiile studenţeşti şi universitate;
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(7) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe
probleme de managementul carierei;
(8) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe
probleme personale şi educaţionale;
Art.3. Adresabilitatea serviciilor Centrului.
(1) Pentru studenţi centrul oferă următoarele categorii de servicii: consiliere în
carieră; consultanţă antreprenorială; prezentarea ofertelor de locuri de muncă;
sporirea oportunităţilor de dezvoltare profesională, practică şi voluntariat;
marketing şi dezvoltare personală.
(2) Pentru cadrele didactice universitare centrul oferă servicii de evaluare,
consiliere şi asistenţă psiho-pedagogică în vederea optimizării calităţii
prestaţiei profesionale şi a evoluţiei proprii în carieră.
(3) Pentru personalul nedidactic centrul oferă servicii de evaluare şi consiliere
în vederea optimizării calităţii prestaţiei profesionale şi a evoluţiei proprii în
carieră.
(4) Pentru companii prin intermediul centrului se pot organiza: târguri de
carieră; prezentări de companii; promovare de evenimente care vizează
selecţie/recrutarea forţei de muncă şi selecţia de CV-uri.
(5) La nivel instituţional centrul realizează studii, cercetări şi rapoarte de analiză
pe diverse problematici ale evoluţiei în carieră a studenţilor, absolvenţilor şi
cadrelor didactice, precum şi pe probleme de calitate a serviciilor academice.
(6) La nivelul comunităţii centrul asigură facilitarea relaţiilor studenţilor cu
angajatorii şi piaţa muncii, monitorizări ale stagiilor de practică şi internship şi
cercetări legate de eficienţa programelor de studii şi nevoile de reformă a
acestora; prospectarea pieţei muncii şi a nevoii de competenţe.
Art.4. Structura organizatorică a C.C.E.P.
(1) Structura Centrului cuprinde un director şi psihologi atestaţi de către Colegiul
Psihologilor din România.
(2) Conducerea Centrului este asigurată de un director numit prin Hotărârea
Senatului Universităţii Ovidius din Constanţa. Directorul Centrului trebuie să
fie psiholog autonom cu drept de liberă practică în specializarea Psihologie
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; să fie absolvent de masterat în
Management educaţional; să aibă competenţe privind consilierea în carieră.
(3) Atribuţiile directorului Centrului sunt următoarele:
a) Întocmeşte Programul anual de activitate al Centrului şi îl înaintează spre
aprobare Senatului Universităţii;
b) Urmăreşte îndeplinirea Programului anual de activitate;
c) Gestionează problemele curente;
d) Reprezintă Centrul în relaţia cu diferitele entităţi ale Universităţii Ovidius
din Constanţa.
e) Reprezintă Centrul în relaţiile cu organizaţii economice şi instituţii
interesate de serviciile de orientare educaţională şi profesională;
f) Răspunde de întocmirea Fişei postului pentru personalul retribuit, angajat
pe bază de contract individual de muncă;
g) Controlează şi îndrumă personalul din subordine.
h) Asigură formarea continuă şi profesionalizarea activităţii de consiliere.
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Art.5 Activităţile specifice Centrului de Consiliere
(1) Consiliere individuală sau/şi de grup a studenţilor/adulţilor (cadre didactice şi
personal nedidactic), la cererea acestora, în baza unei programări, în
concordanţă cu deontologia profesională şi a competenţelor consilierului de
orientare în carieră.
(2) Consiliere pentru orientarea în carieră – dezvoltarea personală, luarea de
decizii şi management eficient şi eficace al carierei studenţilor în contextul
schimbărilor economice şi sociale, în condiţiile globalizării pieţei muncii şi a
sistemului educaţional.
(3) Evaluarea şi testarea psihologică - aplicarea de teste psihologige
studenţilor/cadrelor didactice şi personalului nedidactic, în conformitate cu
codul deontologic al psihologului-teste psihologice de evaluare a intereselor,
aptitudinilor, trăsăturilor de personalitate-dedicate unei bune inserţii
profesionale a studenţilor şi absolvenţilor, precum şi în vederea optimizării
calitative a serviciilor educaţionale furnizate de cadrele didactice.
(4) Activităţi de cercetare ştiinţifică privind diagnoza şi evaluarea psihologică a
aptitudinilor pentru diverse profesii.
(5) Activităţi de specialitate către comunitate.
(6) Activităţi de management de proiect şi parteneriate în proiecte interne şi
internaţionale.
(7) Organizarea, iniţierea, gestionarea de manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale.
Art.6 Atribuţii şi responsabilităţi privind consilierea psihologică şi a carierei
(1) Evaluarea şi diagnoza tinerilor, cadrelor didactice şi personalului
nedidactic:
- Utilizează instrumente de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării
cognitive, afective şi psihosociale a tinerilor la nivel individual şi de grup;
- Interpretează datele obţinute prin aplicarea testelor şi probelor psihologice;
- Formulează concluziile examenului psihodiagnostic.
- consilierea şcolară:
- Utilizează metode şi tehnici de formare şi educare a unor deprinderi şi
atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a capacităţilor de integrare în
viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene (ce promovează
sănătatea);
- Utilizează metode şi tehnici de dezvoltare şi optimizare personală a
tinerilor.
(2) Consilierea vocaţională:
- Informează asupra principalelor domenii de profesionalizare în raport cu
cerinţele pieţei;
- Aplică metode şi tehnici de identificare a aptitudinilor, valorilor şi
intereselor profesionale;
- Formează capacităţi de luare a deciziilor privind cariera şi a unor
deprinderi de integrare pe piaţa muncii.
(3) Intervenţia psihologică:
- Realizează intervenţie psihologică pentru a preveni tulburările de
dezvoltare şi dificultăţile de învăţare;
- Realizează servicii de consiliere psihoeducaţională a tinerilor aflaţi în
situaţii de criză familială, de inadaptare şcolară, socială, eşec şcolar,
abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu tulburări de
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comportament şi disciplină, cu privire la importanţa climatului familial
pentru dezvoltarea optimă a tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre familie şi
şcoală, precum şi a cadrelor didactice.
(4) Activităţi de consultanţă:
- Oferă servicii de consultanţă care pun accentul pe utilizarea cooperării şi
colaborării în rezolvarea unor probleme specifice domeniului;
- Oferă consultanţă cadrelor didactice;
- Promovează cunoştinţele de psihologie, de didactica învăţării în rândul
părinţilor, cadrelor didactice, personalului administrativ în scopul creării
unui climat pozitiv de viaţă, învăţare şi muncă.
(5) Activităţi de cercetare:
- Propune, iniţiază şi execută activităţi de cercetare specifice domeniului, la
iniţiativa proprie sau/şi la solicitarea Rectorului.
(6) Consilierea şi intervenţia educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate:
- Identifică problemele comunităţii care necesită consiliere şi intervenţie
educaţională;
- Aplică metode, tehnici şi strategii de consiliere şi intervenţie educaţională
în problemele instituţiilor, organizaţiilor, comunităţii.
Art.7. Atribuţii şi responsabilităţi privind evaluarea academică:
(1) Realizarea de studii, cercetări şi rapoarte de analiză instituţională pe diverse
problematici ale evoluţiei în carieră a studenţilor, absolvenţilor şi cadrelor
didactice, precum şi pe probleme de calitate a serviciilor academice;
(2) Conceperea şi elaborarea de metodologii de evaluare academică la nivel de
universitate, aplicarea de instrumente destinate evaluării;
Art.8. Atribuţii şi responsabilităţi privind cercetarea ştiinţifică:
CCEP răspunde de realizarea de studii şi cercetări psihosociologice, privind:
(1) Monitorizarea şi analiza inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor;
(2) Eficienţa şi eficacitatea programelor de studii;
(3) Monitorizarea iniţiativelor antreprenoriale ale studenţilor;
(4) Analiza cauzală destinată prevenirii eşecului academic (dezinserţia
academică);
(5) Monitorizarea opţiunilor absolvenţilor de liceu privind traseul academic;
(6) Analiza motivaţiei pentru învăţare a studenţilor;
(7) Elaborarea metodologiei de cercetare a culturii organizaţionale universitare;
(8) Constituirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date referitoare la
absolvenţii UOC.
(9) Constituirea unei baze de date cu societăţile care solicită specialişti în
domeniile în care Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa oferă pregătire
profesională.
Art.9. Activităţi conexe
(1) Organizarea de workshop-uri şi training-uri
dezvoltarea aptitudinilor personale (comunicare
managementul informaţiilor şi al învăţării)
angajabilitatea (scrierea unui CV, realizarea
pregătirea pentru interviul de angajare).
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– asistarea studenţilor în
asertivă, controlul stresului,
şi a deprinderilor privind
unei scrisori de intenţie,

(2) Prospectarea nevoilor pieţei muncii şi promovarea în mediul universitar a unor
acţiuni specifice cunoaşterii firmelor şi a nevoilor de personal cu calificare
academică (târguri de joburi, prezentări de firmă, asistenţă acordată studenţilor
în accesarea de locuri de muncă, etc.)
(3) Promovarea în rândul studenţilor Universităţii ,Ovidius din Constanţa a ofertei
de suport din partea Centrului, precum şi diseminarea ,,Ghidului pentru
pregătirea candidatului în vederea angajării”, ce conţine informaţii necesare
angajării, actualizate permanent.
(4) Furnizarea de informaţii privitoare la: ocupaţii, clasificarea ocupaţiilor din
România, standardele ocupaţionale, monografii, anuare statistice, publicaţii şi
ghiduri informative, legislaţia corespunzătoare în domeniul muncii, asistenţă
antreprenorială, consultanţă, sănătatea şi securitatea muncii, etc.
(5) Activităţi de management de proiect şi parteneriate în proiecte interne şi
internaţionale.
(6) Organizarea de conferinţe, simpozioane, sesiuni de formare în sfera de
competenţă.

Art.10 Dispoziţii finale
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din
29.05.2012 şi validat în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa din
08.06.2012, dată de la care intră în vigoare.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE
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