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- Codul Educatiei nr.152 din 17.07.2014

-Ghidul metodologic de creare şi funcţionare a 

centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră 

(Ordinul 970 al Ministerului educaţiei din 10 

septembrie 2014);

-Regulamentul de organizare si functionare al

Centrului de consiliere psihologică și ghidare în

carieră



Activitatea Centrului

Dimensiunile:

• Legislativ-normativă;

• Studenții universității;

• Absovenții universitații masterat, doctorat;

• Absolvenții colegiilor;

• Absolvenții liceelor;

• Extinderea ofertelor educaționale.



Comisii de ghidare și consiliere în 

carieră pe facultați
Drept

• Mihalachi Iurie, șef catedră

• Crîjanovschi Sergiu, șef catedră

• Pozeiciuc Iulia, metodist al Facultații

Științe Economice  și Ecologie

• Lîsii Aliona , decan;

• Scutari Sofia, șef catedra;

• Cazanji Olesea, metodist al Facultații

Relații Internaționale și Științe Socio-Umane:

• Cezar Mănascurtă, șef catedra

• Radj Carbune, lector sup.

• Butescu Veronica, metodist al Facultații



Evidența  angajării absolvenților

• Formular de evidență a angajării;

• Fișa de evidență este inclusă în registrul de 

evidență al facultăților;

• Monitorizarea și completarea  fișei la 

solicitarea studentului;

• Crearea parteneriatelor cu angajatorii în 

vederea inserției profesionale a studenților.



Studenții și absolvenții universității

Facultatea Nr de studenți Studenți
angajați

Studii la 
Master

Studii de 
doctor

Drept 103 103 30

Științe 

Economice  și 

Ecologie

92 74 13 1

Relații 

Internaționale 

și Științe Socio-

Umane:

17 11 7



Participarea studenților la Târgurile

de carieră  
Nr Târguri de carieră Locuri 

desfășurarii

Data

organizarii

Nr.

de 

participanți

1.

2.

Târgul de cariera Chisinău

”Talentul tău este căutat”

Palatul Republicii 27-28 martie

2018

18

3. Târguri locurilor de muncă

”Ai sansa de a-si gasi cel mai potrivit

job”.

Palatul National

"Nicolae Sulac"

4-5 aprilie 2018 14

4. Târgul de Cariere Chișinău Palatul National

"Nicolae Sulac"
21-22

septembrie

2018

16

5. Forum ale Meseriilor/Profesiilor la

nivel

național

”Aria“

Hotel Chișinău

11-12

noiembrie

2018

23



Participarea studenților la 

Târgurile de carieră 



Târgul de cariera 

„Talentul tău este căutat”



Târguri locurilor de muncă

„Ai sansa de a-si gasi cel mai potrivit job”



FORUM

al Meseriilor/Profesiilor  la nivel național



Mecanisme de recrutare în carieră

• Atragerea elevilor din ultimii ani de liceu, dar și a 
absolvenţilor din colegii prin promovarea 
ofertelor educaționale USPEE „C Stere”: vizite de 
promovare; mese rotunde; dezbateri tematice; 
distribuirea meterialelor promoționale.

• Desfășurarea, cu regularitate, a campaniilor de 
informare, recrutare cu genricul: Caravana de 
promovare a imaginii Universităţii, întreprinse de 
reprezentanții USPEE „C. Stere” în teritoriu, în 
perioada lunilor aprilie-mai.



Atragerea cadrelor didactice 

preuniversitare 

prin extinderea ofertelor educaţionale pe 

dimensiunea: 

• formare continuă;

• recalificare;

• ciclul II masterat; 

• oferirea de iniţieri în formarea şi dezvoltarea 

profesionalăhttp://uspee.md/admiterea-
2018/.

http://uspee.md/admiterea-2018/?fbclid=IwAR1GnZsDKG-jezB0zI9yFQCZgM3UwLQcTAjUfDVuJ68UuzPw_PDw-gzRMtY


Ziua uşilor deschise

Evenimentul a cuprins diverse activităţi:

• tururi ghidate ale universităţii;

• prezentarea ofertei academice şi cursuri 
demonstrative organizate de fiecare facultate 
în parte;

• expoziţii de carte, expoziţii cu lucrările 
studenţilor/profesorilor;

• training-uri, work-shop-uri organizate de 
psihologii  Centrului CPGC.



Plan de activitate

De organizat: 

• Olimpiada instituţională dedicată elevilor din 
clasele IX-XII, cu scopul de identificare a 
candidaţilor cu performanţe academice şi 
calităţi vocaţionale pentru cariera de jurist, 
contabil, diplomat .....ect.

• Masa rotundă „Drepturile şi garanţiile tinerilor 
specialişti în conformitate cu Hotărârea de 
Guvern nr. 802 din 29.10.2015”



Propuneri

• Definitivarea bazei de date a absolvenţilor;

• Evidenţa amplasării în câmpul muncii a 

absolvenţilor Universităţii;

• Cunoașterea și valorificarea potențialului 

individual al studentului prin completarea 

chestionarelor, teste, interviuri, conversații etc.



Amplasarea în câmpul muncii ai 

absolvenților USPEE

-

parametru important al calității 

studiilor la USPEE.


