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l.

responsabili

perioada

activitate

Tatiana Gribincea

Octombrie 2021

Elaborarea planului de lucru a Centrului

USPEE,,Constantin Stere"

2.

Rectorat

Octombrie 2021

Procurarea echipamentului (computer,

imprimanta) pentru Centrul

3.

Elaborarea qi efectuarea Sondajului de opinii a
absolvenfilor privind calitatea studiilor la
USPEE "Constantin Stere"

noiembrie 2021
ianuarie 2022

-

Gorea Svetlana

4.

Elaborarea qi efectuarea Sondajului de opinii a
angaj atorilor privind calitatea pregdtirii
absolvenlilor USPEE,,Constantin Stere"

decembrie 2021

-

Gorea Svetlana

5.

Selectarea gi multiplicarea chestionarelor
testelor valide necesare pentru lucru in
orientarea profesional6:

o

/

febrtarie2022

pe parcursul

Gorea Svetlana

anului

Chestionarul diferenlial-diagnostic al lui E.A.Klimov

destinat sA depisteze interesele profesionale ale
persoanei in conformitate cu clasificarea: om-natura,
om-tehnic6, om-om, om

-

sistem tehnic modern

9i

om-art6.

o

Testul D.Holland folosit pentru stabilirea orientdrii
profesionale de bazd a personalitElii, sau pentru
descoperirea tipului de personalitate profesional[:
realist (R), intelectual (l), artistic (A), social (S),
intreprinzdtor (i) 9i convenlional (C).

o

6.

7.

Chestionarul imaginii de sine (M. Modrea, W. Damon
si D. Hait).

Consultarea studenlilor USPEE in vederea
intocmirii corecte a CV-ului 9i Scrisorii de
inten[ie / motiva]ie necesare la angajare

pe parcursul

Consultarea studenlilor USPEE in vederea
pregatirii pentru Inteviul de angajare

pe parcursul

8. Informare gi disculie

cu studenlii USPEE
privind Proceduri legale de angajare,
drepturile 9i obligaliile angaj atilor

ta

:

anului

Colaboratorii
Centrului

Tatiana Gribincea

anului
pe parcursul

anului

Veronica
Solomitchii

9, Exercilii

gi

jocuri de dezvoltare a capacitdlii

de autoprezentarc a sudentilor USPEE
10. formare abazei de date a

absolven{ilor USPEE

1

.

formare

anului
pe parcursul

Gorea Svetlana,

dr.conf.univ.
Decanate

anului

,,Constantin Stere"
I

pe parcursul

a bazei de date a intreprinderilor /

pe parcursul

Decanate

instituliilor / firme care au angajat absolvenJii anului
USPEE,,Constantin Stere"
12. Formarea

bibliotecii a Centrului

pe parcursul

anului
I 3.

Elaborarea materialelor informative

pe parcursul

AniEoara

Dubcovefchii
Gorea Svetlana

anului
14.

Formarea bazei

de date a

Centrelor pe parcursul
anului
qi
internafional
na{ional
la
nivel
asemenatoare
gi semnarea Acordurilor de colaborare

a

n

t

Decanate

