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• Promovarea ofertei educaționale a Universității Politehnica Timișoara în
rândul elevilor.

• Participarea la Târgul Universitar din incinta Iulius Mall și Târgul
Universitar de la Universitatea de Știinte Agricole și Medicină
Veterinară.



• S-au desfășurat activități dedicate acomodării studenților din anul I la 
viața de student. 

• Prezentarea departamentului CCOC și familiarizarea cu serviciile de 
consiliere psihologică Facultații de Mecanică.

• Vizite ale studenților de la Facultatea de Chimie, MPT, FSC, 
Mecanică, AC.



Vizitele studenților de anul I în cadrul Centrului 
de Consiliere și Orientare în carieră



Vizitele studenților de anul I în cadrul 
Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră



Deschidere an universitar

1.Prezentarea CCOC pentru studenții 
din anul I prin participarea la 
evenimentul Start UPT de pe 
stadionul Baza 1.



Deschidere an universitar

2. Organizarea și participarea la 
evenimentul FlashMob Jerusalema de 
la Baza 2.



Deschidere an universitar

3.Participarea la deschideri în facultățile UPT.



Participarea la evenimentul “102 ani 
pentru Poli”

A fost un eveniment de suflet, un eveniment despre spiritul Politehnicii.



• Au fost organizate două ediții  ale evenimentului Zilele Carierei – în 
luna mai și în luna octombrie 2022.

Zilele Carierei , ediția 20
11-12  Mai 2022

Rezultate/date statistice: aproximativ 4000 
participanți.
Au participat 35 de companii.



Zilele Carierei Ediția 20



Zilele Carierei Ediția 20



Zilele Carierei , ediția 21
26-27 Octombrie 2022

Rezultate/date statistice: aproximativ 5000 participanți.
Au participat 37 companii.



Zilele Carierei , ediția 21
26-27 Octombrie 2022



• Zilele Carierei , ediția 21
26-27 Octombrie 2022



Caravana UPT

Promovarea ofertei educaționale în 
rândul elevilor.

Am preluat materiale promoționale 
de la departamanetul de Imagine pe 
care le-am distribuit cadrelor 
didactice.



• Zilele Consilierii ediția IV

Au participat 300 de persoane la acest 
eveniment.



• Zilele Consilierii ediția IV

CCOC a realizat urne care au fost amplasate 
in locuri vizibile din facultatile UPT si in 
BCUPT, prin intermediul carora studenţii
UPT au putut interacţiona indirect cu echipa 
CCOC, punând în aceste urne întrebări pe 
teme de sănătate mentală. Aceasta 
interactiune a fost un beneficiu atat pentru  
CCOC (care au aflat subiectele care ii 
preocupa pe studenti), cat si pentru ei, 
studentii (care si-au oferit timp si atentie
problemelor cu care se confrunta - primul pas 
spre rezolvarea lor). 
Evenimentul le-a ,,vorbit“ studenţilor de 
resursa CCOC ce le e la dispozitie, in mod 
gratuit.  

Mai multe informatii si imagini: 
https://youtu.be/F-SJto4KzF4



• Zilele Consilierii ediția IV



Zilele Consilierii ediția IV

Modulul: Folosirea resurselor personale în gestionarea stresului



Voluntariat 

În fiecare an departamentul CCOC recrutează voluntari pentru diferitele 
evenimente în care ne implicam.



Voluntariat 



Voluntariat 



Voluntariat 



Activități în perioada Craciunului

1. Împodobirea bradului cu voluntarii CCOC



Activități în perioada Craciunului

2.Grupul de colindători - au fost aproximativ 50 de copii de 
la Colegiul Bănățean



Activități în perioada Craciunului

3.UPT Dăruiește - campanie de strângere fonduri pentru copiii de la Găvojdia.



• Cariera ta - Emisiune de carieră a postului Teleuniversitatea
Timișoara, realizată în fiecare zi de luni, moderator fiind Bodin Florin.



• Întâlniri destinate menținetii colaborării cu Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Timiș.

• Gestionarea grupurilor studențești Universitatea Politehnica Timișoara,
Oferte de carieră pt. studenții și absolvenții Politehnicii, Info CCOC.

• Întâlniri lunare cu reprezentanții CCOC RO – schimburi de bună
practică cu alte centre din țară.

• Distribuirea materialelor UPT la centrele de bacalaureat.
• 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.

• Întâlnire cu reprezentanții studenților pentru alocarea locurilor de tabere.



Predarea laptopurilor studenților care s-au încadrat ca beneficiari de 
bursă socială



Module de dezvoltare personală

Aceste module ne ajută la dezvoltarea abilităților necesare atingerii rezultatelor 
dorite, fiind un proces continuu pe toată periada vieții.



Consiliere psihologică

• Au fost oferite servicii diverse de consiliere individuală și de grup ,
consiliere fizic și online pentru studenţii UPT în anul 2022.

• În cadrul departamentului CCOC studenții pot beneficia de consiliere
psihologică, atât pe plan emoțional, educațional, social, profesional, dar și
dezvoltare personală, autocunoaștere și adaptare la mediul înconjurător.



Evaluare aptitudinală

În cadrul departamentului CCOC avem bateria de testare aptitudinala 
CAS++, teste cu liceență, precum și DECAS, EVIQ-S, HOLLAND. 
S-au testat 186 de studenți și elevi.



Consiliere psihologică, consiliere în carieră și 
evaluare aptitudinală

În anul universitar 2022 au fost consiliați 1818 de studenți
dintre care la consiliere individuală/online 89 de studenți,
consiliere în carieră 18 studenți, de grup 1525 de studenți și la
testare aptitudinală 186 (Holland, Decas, CAS++, EVIQ-s).



Newsletterul CCOC



Realizarea de materiale de dezvoltare personală, autocunoaştere şi psihoeducaţie 
pentru studentii UPT, pe temele lor de interes (ppt, imagini, texte în word)



Realizarea de materiale de dezvoltare personală, autocunoaştere şi psihoeducaţie 
pentru studentii UPT, pe temele lor de interes (ppt, imagini, texte în word)



Realizarea de acţiuni care să sprijine integrarea persoanelor cu dizabilitati in 
sistemul de invatamant/societate 

-incurajarea persoanelor cu dizabilitati sa participe

la evenimentele organizate de CCOC 

- videoclipuri pentru studenti:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM6D0nd-j626Cbi3oAiL53A-7ExUL-RTo

-planificarea unui capitol de carte ,,Provocari ale tinerilor cu dizabilitati intr-un oras cultural” si mobilizarea unor persoane cu 
dizabilitati in scrierea de testimoniale ce vor fi incluse in  capitol. Cartea va fi publicata in 2023 prin proiectul EEA 690 –
Empowering young citizens as future creators and providers of urban tehnical culture si isi propune, sa sensibilizeze persoanele
din oras si din UPT sa sprijine integrarea persoanelor cu dizabilitati in universitate si in societate. 



•
Campanii de constientizare împotriva consumului de droguri

*Invitarea Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis la evenimentul Zilele Carierei

Mai multe informatii si imagini: 

https://www.youtube.com/shorts/OVnYSnXvyPk



•

Campanii de constientizare împotriva consumului de droguri

*Invitarea Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis la evenimente din cadrul 
evenimentului Zilele Consilierii, la sesiunea Q&A pe teme de sanatate mentala. - intalnire directa cu 
studentii UPT. 

Mai multe informatii si imagini: https://youtu.be/F-SJto4KzF4



Campanii de constientizare împotriva consumului de droguri

*Evenimentul ,,Povestea mea – ti-o spun sa nu o repeti’’ in colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare 
si Consiliere Antidrog Timis si Penitenciarul Timisoara. 

Mai multe informatii si imagini: https://www.youtube.com/shorts/Hfiya5W5jx0



•

Campanii de constientizare împotriva consumului de droguri

*Evenimentul ,,Povestea mea – ti-o spun sa nu o repeti’’ in colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare 
si Consiliere Antidrog Timis si Penitenciarul Timisoara: 



•
Campanii de constientizare împotriva consumului de droguri

*Facilitarea a doua emisiuni TeleU - Buletin Saptamanal - in colaborare cu Centrul Antidrog 

cu dna Mariana Iridon, coordonatoarea Centrului:
 https://youtu.be/_g1TM_Sa-Lo

si cu doamna Adela Sleam: 
https://youtu.be/wFZ1isaoENA



Atelier de educație financiară și wellbeing pentru studenți



Proiecte prin care să se asigure 
dezvoltarea personală a studenţilor.

a) implementarea initiativei EEA  EY-PVI-0367/26.02.2020:

organizarea unor mese rotunde: ,,Peisaj cultural și 
dezvoltare comunitara. Antreprenoriat social inovator”

Ca o iniţiativă de colaborare bilaterală,

între Universitatea Politehnica Timişoara

şi Universitatea pentru Dezvoltare Verde

din Norvegia ( The College for Green 

Development (HGUt)),domnii profesori norvegieni 

Johan Barstad şi Rhys Evans au vizitat UPT,

in perioada 27 martie-2 aprilie 2022.



Proiecte prin care să se asigure

dezvoltarea personală a studenţilor

Proiecte castigate, finantate prin granturile SEE si Norvegiene in cadrul apelului „Timisoara Capitală Europeană a 
Culturii 2023”:

1. Empowering young citizens as future creators and providers of urban tehnical culture

2. Re-imaging and co-creating the city from my window.



Pregătire profesională şi vizibilitate CCOC

Participare la conferinţe si webinarii

WEBINAR - Abordarea sănătății mintale și a sprijinului psihosocial, susținut de profesorul David Hutton

Conferință : Medicină Psihosomatică organizată de U.M.F. “Victor Babeș Timișoara”



Pregătire profesională şi vizibilitate CCOC

Participare la conferinţe si webinarii

WEBINAR Prezentarea Platformei de testare aptitudinala 
Great People Inside (www.greatpeopleinside.com/ro/



Pregătire profesională şi vizibilitate CCOC

Participare la conferinţe si webinarii

Participare la Festivalul de dezvoltare personală 

VIART FEST ED I – Constanţa



Pregătire profesională şi vizibilitate CCOC

Participare la conferinţe si webinarii

Festivalul psihologilor creativi „Evantai psihologic”

Acesta este un eveniment organizat în Republica Moldova, obiectivul principal al căruia este dezvoltarea personală cât şi cea 

profesională a psihologilor a cadrelor didactice, dar şi a tuturor doritorilor de a fundamenta aspiraţiile, motivaţia, şi obiectivele pe 
termen scurt, mediu şi lung.



Pregătire profesională şi vizibilitate CCOC

Participarea la masa rotunda: schimb de bune practici privind  asigurarea stării de bine la locul de muncă pentru 
îmbunătățirea calității activității didactice



Vizibilitate CCOC

Prezentarea serviciilor CCOC in cadrul emisiunii TeleU, Raport saptamanal: https://youtu.be/dH-8UGbhcVo


