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În perioada menţionată, în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) sau desfăşurat patru activităţi ample, care au cuprins mai multe întâlniri şi mai multe tipuri de
activităţi componente cu studenţii înscrişi la programul de licenţă și masterat. În cele ce urmează,
sunt enumerate temele mari şi activităţile aferente acestora:
Tema Realizarea şi actualizarea unei baze de date cu informaţii despre toţi absolvenţii se
desfăşoară împreună cu secretariatul facultăţii şi este în permanentă actualizare.
În cadrul activităţii promovarea în campusul universitar a acţiunilor specifice cunoaşterii
firmelor şi a nevoilor lor de personal cu calificări în învăţământul superior s-a urmărit participarea
activă la acțiunile inițiate de facultatea noastră pe parcursului întregului an universitar, (Conferinţa
ştiinţifică studenţească din luna mai 2015 organizată de facultatea noastră, Conferința științifică
studențească organizată de Universitatea Valahia, Târgoviște 2015, activitățile organizate în
parteneriat cu USH ProBusiness, mai 2015).
Toti cei trei membri componenţi ai CCOC, lect. univ. dr. Daliana Tascovici, lect. univ. dr.
Adina Tofan şi conf. univ. dr. Carmen Boloșteanu au elaborat şi prezentat în cadrul diferitelor
sesiuni ştiinţifice ale cadrelor didactice, la care au participat ca auditori studenţi şi masteranzi,
comunicări ştiinţifice în care s-au regăsit informaţii pertinente şi actuale referitoare la tema în
discuţie.
În cadrul activităţii de Servicii de consiliere şi orientare a carierei studenţilor s-a efectuat
activitate de orientare în carieră pentru înţelegerea aptitudinilor şi intereselor, a înclinaţiilor şi
potenţialităţilor, a resurselor şi limitei persoanei cu scopul de a optimiza, stimula autocunoaşterea şi
dezvoltarea personal a studenţilor şi masteranzilor, prin aplicarea de teste psiho pedagogice.
Acestora li s-au aplicat următoarele chestionare tip: Cum vă proiectaţi viitorul ? Aţi putea deveni
milionar ? Cât de creativ sunteţi ? Această temă a cuprins şi întâlniri de pregătire a portofoliului de
angajare, prin simularea interviului de angajare, realizarea documentelor necesare la angajare şi
altele. Studenţii facultăţii noastre au fost deschişi la activităţile CCOC, astfel că la întâlnirile cu
studenţii consiliaţi în carieră pentru continuarea studiilor au participat studenți din toți anii.
Activitatea Realizarea unui studiu privind abandonul universitar este în curs de desfăşurare.
S-au adunat materiale şi informaţii, urmând ca acestea să fie prelucrate şi interpretate ulterior.

CCOC şi-a desfăşurat activităţile propuse pentru anul universitar analizat. Întrucât unele din
temele propuse sunt de amploare, ele merită reluate şi aprofundate şi în perioada următoare.
Cei trei membri ai CCOC din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe s-au implicat în
buna desfăşurare a activităţilor propuse. Climatul de lucru a fost unul constructiv şi plăcut.
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