Plan de activitate al Centrului de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţă muncii
Pentru anul calendaristic 2017
Nr.

Obiective

1

Evidenţa angajării
absolvenţilor
programelor de studii în
câmpul muncii în
domeniul de formare
profesională şi în
domenii înrudite
Consolidarea
instituţională a relaţiilor
cu piaţa muncii
Evidenţa evoluţiei
profesionale a
absolvenţilor din
perspectiva
performanţelor realizate
pe piaţa muncii

2

3

4

5

Perioada

Responsabil

Locul desfășurării

Februarie-martie

Neagu Gheorghe
Priţcan Valentina,
Responsabilii
facultăţilor cu
dimensiunea
angajabilitate

Centrul de ghidare în
carieră;
Facultăţile USARB

Încheierea acordurilor de colaborare cu
angajatorii

Pe parcursul anului

Neagu Gheorghe
Decanii facultăţilor

USARB/organizaţii de
pe piaţa muncii

Perfecţionarea instrumentelor de
estimare a performanţelor profesionale
pentru absolvenţii angajaţi în câmpul
muncii şi pentru angajatori cu referire
la randamentul absolvenţilor USARB
în comparaţiei cu abilităţile
demonstarte de absolvenţii altor
universităţi

Februarie-martie

Neagu Gheorghe
Negară Corina

Centrul de ghidare în
carieră; Departamentul
de management al
calităţii

Acțiunile centrului
Dimensiunea normativă
Elaborarea metodologiei de evidenţă a
angajării şi a evoluţiei profesionale a
absolvenţilor programelor de studii în
câmpul muncii îmn funcţie de nivelul
de de studii (Licenţă, master)

Consolidarea relaţiilor
Încheierea convenţiilor-cadru cu
Pe parcursul anului
Neagu Gheorghe
cu unităţile-bază de
organizaţiile de pe piaţa muncii,
calendaristic
Decanii Facultăţilor
efectuare a stagiilor de
sectorul asociativ în vederea realizării
practică
stagiilor de practică de către studenţi
Dimensiunea promovarea ofertei educaţionale a USARB în rândul liceenilor, elevilor colegiilor şi în alte medii educaţionale
Consolidarea imaginii
Actualizarea bazei de date cu privire la Ianuarie
I.
Vasilcov
pozitive a USARB în
instituţiile preuniversitare, direcţiile
1

rândul elevilor liceelor
şi colegiilor din anul
terminal

Educaţiei/Învăţământ, Tineret şi Sport:
telefon de contact, e-mail, nume,
prenume, număr de telefon; număr de
elevi în anii terminali;
Reconceptualizarea elementelor de
identitate vizuală a USARB, buklet,
flyare; număr special al „Sintagmele”,
etc.
Organizarea producerii materialelor
necesare promovării imaginii USARB

Neagu Gheorghe
Ciobanu Silvia
Amarfii-Railean Nelli
Bologa Maria

ianuarie
Ianuarie-februarie

Gheorghe Neagu,
Amargfii-Railean Nelli
Ciobanu Silvia
Eugen Uruşciuc
Bologa Maria
Neagu Gheorghe
I.Vasilcov

Alcătuirea listei liceelor şi colegiilor
din unităţile territorial-administrative
ţintă
Stabilirea traseelor Caravanei de
promovare a imaginii USARB în
teritoriu

ianuarie

ianuarie

Bologa Maria
Neagu Gheorghe
Tetelea Margarita
Zeleneţchi Veaceaslav

Implementarea programului de
promovarea a imaginii USARB în
liceele şi colegiile ţintă

Ianuarie-mai

Neagu Gheorghe
Bologa Maria
Zeleneţchi Veaceaslav
Telelea Margarita
Rotari Valentina
Grigor Vadim

Centrul de ghidare în
carieră şi relaţii cu
piaţa muncii
Centrul de ghidare în
carieră şi relaţii cu
piaţa muncii

2

6

Consolidarea imaginii
USARB în rândul
cadrelor didactice
preuniversitare prin
intermediul cursurilor
de perfecţionare,
cursurilor de recalificare
profesională etc.

Organizarea şi desfăşurarea
concursurilor/olimpiadelor la biologie,
matematică, informatică, limbă şi
literatură română pentru elevii din
liceele şi colegiile ţintă

ianuarie-aprilie

Ciobanu Ina
Plohotniuc Eugeniu
Stadnic Stanislav
Trincă Lilia

USARB,
Instituţiii educaţionale
edin teritoriu

Neagu Gheorghe
Bologa Maria
Decanii Facultăţilor

7

Dimensiunea: studenţii Universităţii
Consilierea educaţională Elaborarea programului de organizare
martie
a studenţilor USARB
şi desfăşurare a festivităţii de premiere
a şefilor de promoţie-2017

Elaborarea programului de inaugurare
a anului de studii în USARB

august

Suport în organizarea şi desfăşurarea
„Balului bobocilor”

septembrie-noiembrie

Conceptualizarea sesiunilor de training
în consilierea studenţilor pentru
participaresa la concursurile de burse,
activităţile de voluntariat, ocuparea
unui loc de muncă part-time

noiembrie

Rotari Valentina
Tetelea Margarita
Neagu Gheorghe
Grigor Victor

USARB

Rotari Valentina
Gheorghe Neagu
Decanii Facultăţilor
Rotari Valentina
Neagu Gheorghe
Rotaru Doina
Grigor Victor
Responsabilii din
cadrul facultăţilor
Neagu Gheorghe

USARB

USARB

Centrul de ghidare în
carieră şi relaţii cu
piaţa muncii

3

Elaborarea programelor şedinţelor de
training în consilierea studenţilor în
vederea participării la concursurile de
burse, proiecte de voluntariat, ocuparea
unui loc de muncă part-time
Organizarea şedinţelor de training în
vederea participării la concursurile de
burse, proiecte de voluntariat, ocuparea
unui loc de muncă part-time
Informarea sistematică a studenţilor
referitor la oportunităţile de participare
la diverse concursuri, ocuparea unui
loc de muncă

8

Consilierea
absolvenţilor

aprilie

Neagu Gheorghe
decanii

Septembrie-decembrie

Centrul de ghidare în
carieră şi relaţii cu
piaţa muncii

Pe parcursul anului

Maria Bologa

Dimensiunea: absolvenții Universității- nivel licență și nivel masterat
Consolidarea bazei de date a
aprilie
Radames Evdochimov
absolvenţilor (nivel Licenţă şi nivel
Master), anul de studii 2015-2016
Elaborarea metodologiei realizării
Octombrie-noiembrie
Neagu Gheorghe
studiului cu privire la inserţia îmn
Radames Evdochimov
câmpul muncii a absolvenţilor anului
universitar 2015-2016

Suport în procesul de constituire a
Asociaţiei antreprenorilor absolvenţi ai
USARB
Participarea la activităţile realizate de
partenerii Centrului de ghidare în
carietră şi relaţii cu piaţa muncii:

Februarie-aprilie

Pe parcursul anului

Priţcan Valentina
Nichitcin Corina
Neagu Gheorghe
Neagu Gheorghe
Bologa Maria

USARB

Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul de
Management al
Calităţii

USARB

4

9

Susţinerea şi ghidarea
cadrelor didactice
universitare în
procesul dezvoltării
carierei didactice
universiare

Asociaţoa oamenilor de afaceri din
Moldova, ANOFM, ONG-uri etc.
Dimensiunea: cadre didactice universitare
Organizarea şedinţelor de training
Noiembrie-decembrie
pentru consolidarea competenţelor
profesionale ale cadrelor didactice
universitare cu genericul:
Elaborarea curricula universitare;
Strategii de predare-învăţare-evaluare în
învăţământul universitar;
Evaluarea rezultatelor învăţării

Neagu Gheorghe
Zastînceanu Liubov
Şova Tatiana

USARB

Autorul proiectului: Gh. Neagu

5

