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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. În cele ce urmează sunt
enumerate temele mari şi activităţile aferente acestora:
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 etapele cercetării privind revitalizarea zonei Muscel şi fructificarea şi analizarea acestora
în cadrul Conferinţei ştiinţifice studenţeşti din luna mai 2014;
Toti cei trei membri componenţi ai CCOC, lect. univ. dr. Daliana Tascovici, lect. univ. dr.
Robert Dragomir şi lect. univ. dr. Laurenţia Avram 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; au participat, de asemenea, la şedinţele Centrului de Cercetări Economice Aplicate din
cadrul Facultăţii în care s-au discutat strategia, metodologia şi activităţile cercetării privind
revitalizarea zonei Muscel.
Cadrele didactice membre ale CCOC au contribuit la crearea şi diseminarea Chestionarului
care urmăreşte realizarea unui Studiu privind posibilităţile de revizuire a zonei Câmpulung Muscel
prin utilizarea unor tehnici de administrare a afacerilor, financiar-contabile, de administraţie
publică, sociologice, de natură sociologică şi de modelare matematică. Datele obţinute din aplicarea
chestionarului vor fi înregistrate, prelucrate, iar rezultatele analizate împreună cu studenţii şi
masteranzii facultăţii.
În cadrul activităţii de promovare a vizibilităţii Universităţii şi cunoaştere a opţiunilor
educaţionale ale elevilor claselor terminale de liceu a constat în participarea la activităţi de tipul
Porţi deschise,

Student pentru o zi sau vizite la liceele, colegiile şi grupurile şcolare din

Câmpulung şi zona limitrofă.
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 26 din anul I, 18 din anul al
II-lea şi 26 din anul terminal. La întâlnirile cu studenţii consiliaţi în carieră pentru angajare: 5 din
anul I, 8 din anul al II-lea şi 26 din anul al III-lea.
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.
Tema Realizarea şi actualizarea unei baze de date cu informaţii despre toţi absolvenţii se
desfăşoară împreună cu secretariatul facultăţii şi este în permanentă actualizare.
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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