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ACTIVITĂȚI 

DESTINATE STUDENȚILOR 

ȘI ABSOLVENȚILOR



Au fost organizate activități dedicate acomodării studenților din anul I la 

viața de student, adaptate contextului epidemiologic actual.

Pe grupe, studenților veniți, pentru o scurtă

perioadă la Timișoara, le-au fost prezentate

activitățile de care pot beneficia în cadrul

CCOC.



Activități acomodare

(ianuarie, mai, septembrie)



A fost organizată o competiție sportivă pentru studenții de anul I.

RR-UPT Ediția a II-a.

S-a urmărit încurajarea competiției, a muncii în echipă, a sănătății prin mișcare șamd



RR-UPT 2021



SELFIE POWER 2021
Activitate destinată studenților din anul I

S-a urmărit descoperirea 

Campusului UPT, încurajarea 

colaborării, a muncii în echipă, a 

spiritului competițional și puțină 

mișcare.



SELFIE POWER 2021



Modul de consiliere în carieră pentru studenții din anul I

• 7 facultăți: Chimie, Construcții, MPT, FSC, Mecanica, Arhitectură, FIH 

• 7 săptămâni /facultate

Axate pe:

- Descoperirea intereselor legate de carieră

- Autocunoaștere și stabilire de obiective educaționale și profesionale, SWOT 

personal, valori și abilități

- Plan personal de acțiune pentru educație și carieră

- Dezvoltarea abilităților de omunicare

- Managementul timpului

- Managementul învățării

- Managementul stresului



Evenimente destinate dezvoltării personale a studenților și a 

absolvenților și a pregătirii pentru interacțiunea cu angajatorii.



Asigurarea interacțiunii studenților 

cu reprezentanții pieței muncii, pe toată durata anului

Sesiuni Zoom organizate cu reprezentanți ai
diverselor companii.
(În imaginea din stanga: Continental - Oportunities for students at
Continental)

Administrare grup facebook, pe care populăm
permanent oferte de carieră



Dezvoltarea unei noi platforme pentru evenimentul Zilele Carierei



Organizarea a două ediții online ale evenimentului Zilele Carierei – în luna 

martie și în luna octombrie 2021.

Zilele Carierei Online, ediția 18

24 – 25 Martie 2021

Rezultate/date statistice: aproximativ 1600 

participanți conferințe online (980 studenți 

înscriși în prealabil prin formular de înscriere)

20.439 – impact pe facebook.



Zilele Carierei Online, ediția 19

25 - 29 octombrie 2021 

Rezultate/date statistice: aproximativ 734 

participanți conferințe online.

17.858 – impact pe facebook – eveniment







Module de dezvoltare personală

destinate dezvoltării abilităților necesare atingerii rezultatelor dorite, ca proces continuu 

pe toată periada vieții.



Sesiuni de consiliere de grup, cu studenții de anul I, atât online, cât și fizic.



• Zilele Consilierii 
- s-a realizat o ediție online a zilelor consilierii, în noiembrie 2021

Zilele Consilierii, ed. 3

22 – 26 noiembrie 2021

Au participat 119 studenți UPT. 

Impact Facebook : 984 persoane – pagină nou creată

Impact vizualizări:473 

Înscriși la module : 103







Consiliere psihologică

• Au fost oferite servicii diverse de consiliere individuală și consiliere online pentru

studenţii UPT în anul 2021.

• În cadrul CCOC studenții au beneficiat de suport și servicii de consiliere:

psihologică, în plan emoțional, educațional, social, profesional, dar și pentru

autocunoaștere și adaptare la mediul universitar.



• consiliere psihologică online a studenților în contextul

pandemiei COVID-19 și a masurilor restrictive luate din

cauza acesteia. Suport psihologic online dar și fizic.



• Organizarea de întâlniri online periodice între studenţii UPT

şi psihologii CCOC şi dezbaterea unor teme precum:

managementul stresului, managementul vietii prin managementul

timpului, atingerea stării de bine prin satifacerea nevoilor

psihologice, pandemia Covid-19 -provocări, soluţii şi oportunităţi,

stima de sine – principalul ingredient al succesului etc.

• Realizarea de materiale video pentru studenții UPT:



Voluntariat la CCOC

Au fost recrutați voluntari noi în cadrul CCOC, care ulterior au sprijinit activitatea CCOC 

de promovare în randul studenților, sau a UPT în rândul elevilor ori pentru organizarea 

Zilelor Carierei și a celorlalte evenimente.

În imagini, echipa COCAST. O parte din voluntarii CCOC au realizat proiectul 

CCOCAST, proiect care include pe lângă postări periodice, interviuri cu actuali sau foști 

studenți ai UPT pentru a impărtăși experiențele cu ceilalți.



Alte activități organizate pentru studenți și absolvenți:

• Au fost postate, cu regularitate, materiale dedicate studenților și abolvenților,

pe toate canalele de comunicare CCOC.

• Lunar, a fost realizat un Newsletter CCOC care conține informații despre

activitatea centrului, dar și sfaturi utile pentru carieră.

• Realizarea și în acest an, cu sprijinul Teleuniversitatea a emisiunii– Cariera Ta,

cu sfaturi destinate în egală măsură stdenților cât și absolvenților și invitați din

diverse domenii.

• Întâlniri destinate menținerii colaborării cu Agenția Județeană pentru Ocuparea

Forței de Muncă Timiș.

• Gestionarea grupurilor studențești de Facebook: Universitatea Politehnica

Timișoara, Oferte de carieră pt. studenții și absolvenții Politehnicii, Info

CCOC.

• Gestionarea taberelor studențești, împreună cu reprezentanții studenților.



• Întâlniri lunare cu reprezentanții CCOC RO – schimburi de bună practică cu

alte centre din țară.

• Desfășurarea de activități de consiliere în parteneriat cu Liga AC (Cum să fii

candidatul perfect?)

• Pregătește-te să fii competitiv! – acțiune organizată împreună cu decanatul FSC

în cadrul Zilelor FSC

• Suport în realizarea manifestarilor științifice studențești, organizate în special

de ligile studențești.





Studiul inserției absolvenților pe piața muncii – promoția 2020

Master/Licență

Chestionarul de inserție pe piața muncii a absolvenților UPT, a fost completat de către 1418 de 

respondenți; 445 de absolvenți ai programului de master, respectiv 973 de absolvenți ai programului de 

licență.

Ciclul licență



Ciclul master



ACTIVITĂȚI 

DESTINATE ELEVILOR



Emisiuni realizate pentru

elevi, la Teleuniversitatea.



Interacțiunea cu elevii interesați

de oferta educațională a

universității în centrele de

bacalaureat

Interacțiunea cu elevii interesați de

oferta educațională a universității

în BCUPT



VipEDU

Interacțiunea cu elevii interesați de oferta

educațională a universității prin intermediul

târgului educațional online VipEDU,

organizat de UPT.



• Pornind de la ideea promovării UPT în rândul elevilor într-o manieră

,,netradițională”, CCOC a propus ideea creării unui joc prin care alevii să

descopere UPT. Ulterior, prin intermediul Oficiului de Consiliere a

Studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, a fost

implementată o aplicație interactivă prin care elevii pot vizualiza

facilitățile UPT și nu numai.



Alte activități destinate elevilor:

• Au fost postate, cu regularitate, materiale dedicate elevilor, în special pe pagina de

Facebook, Admitere la Poli – administrată de CCOC.

• Participarea și promovarea UPT la târgul educațional de la Buzău – interacțiune

fizică cu elevii.

• Am primit vizite organizate ale unor grupuri de elevi la UPT.

• Realizarea și în acest an, cu sprijinul Teleuniversitatea a emisiunii– Cariera Ta – cu

emisiuni dedicate elevilor.

• Distribuirea materialelor UPT la centrele de bacalaureat.

• Organizarea de prezentari online pentru elevii din diverse licee – cu sprijinul

voluntarilor CCOC.

• A fost realizată o bază de date completă a liceelor din județele în care se desfășoara

Caravana UPT în licee, sau se trimit materiale de promovare (date de contact,

informații despre specializări etc.)

• Sprijinirea Ligii ETc cu activități de consiliere în cadrul ESU 2021.


