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METODOLOGIE 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

ÎN UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 

 

Prezenta metodologie a fost elaborată în baza următoarelor acte normative: 

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 352; 

 Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea 

Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare 

în carieră în sistemul de învăţământ superior din România;  

 Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3070/2015 pentru modificarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în 

carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică 

şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la 

serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

 Carta Universității „ARTIFEX” din București. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi funcţionare a Centrului de 

consiliere şi orientare în carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti.   
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Art.2. Consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea serviciilor şi 

activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri 

în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera. 

Art.3. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră reprezintă o structură distinctă, fără 

personalitate juridică, ce funcţionează la nivelul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, în baza 

principiului dreptului la asistenţă şi servicii complementare gratuite în învăţământul superior, în 

conformitate cu prevederile legale. 

Art.4. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București are misiunea de a contribui, prin toate mijloacele disponibile, la creşterea capacităţii 

elevilor şi studenţilor de a planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi 

profesional, la creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studiu absolvite şi la formarea 

abilităţii de self management, de gestionare şi dezvoltare a carierei pe tot parcursul vieţii 

profesionale. 

 

CAPITOLUL 2 

ACTIVITATEA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

Art.5. Activitatea Centrului de consiliere şi orientare în carieră din cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti se adresează: 

 studenţilor Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, indiferent de programul de studiu pe 

care aceştia îl frecventează, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programe de mobilităţi; 

 elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate de către Universitatea 

„ARTIFEX” din Bucureşti cu unităţi din învăţământul preuniversitar; 

 absolvenţilor Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti sau ai altor universităţi din ţară sau 

străinătate. 

Art.6. În cadrul activității sale, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti are ca principale obiective: 

 asistarea elevilor și a celor interesați în alegerea corespunzătoare a viitoarei profesii; 

 asistarea studenţilor în stabilirea rutei profesionale prin alegerea corespunzătoare a 

programelor de studiu și a defalcării anuale a acestora; 

 reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, 

precum şi din motive personale sau de adaptare la mediul universitar; 

 identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de training-uri pentru studenţi; 

 antrenarea studenților pentru dezvoltarea abilităților de self management;  

 facilitarea relației dintre studenți şi piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile şi 

provocările reale ale pieței muncii;  
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 formarea şi dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă, crescând astfel 

angajabilitatea în domeniile de studiu absolvite; 

 sprijinirea responsabililor de programe de studiu în vederea armonizării planurilor de 

învățământ cu cerinţele angajatorilor;  

 armonizarea acțiunilor Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră cu cele ale Asociației 

Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București, legate de târguri de locuri de 

muncă, de prezentare a universității, de zilele porților deschise;  

 organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de 

management al carierei;  

 organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup în legătură cu 

probleme personale şi educaţionale; 

 organizarea și derularea întâlnirilor cu reprezentanți ai angajatorilor; 

 organizarea întâlnirilor cu absolvenţii proprii, modele de succes în carieră; 

 asigurarea la nivel de universitate și facultăți a unei informări corecte a potențialilor studenți 

și a partenerilor din sfera socio-economică, etc. 

Art.7. Activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti presupune: 

1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu și a studenţilor 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti prin oferirea gratuită a următoarelor servicii: 

a) consiliere educaţională şi vocaţională; 

b) consiliere şi evaluare psihologică; 

c) consiliere în carieră; 

d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii; 

2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, prin oferirea unor servicii precum: 

a) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare; 

b) organizarea de prezentări de companii; 

c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor; 

d) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea 

absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, 

precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora; 

e) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa 

muncii; 

f) participări la activităţi organizate de către alumni; 
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3. informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în 

cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, a sistemului de credite transferabile la nivel 

universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi 

Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip 

"zilele porţilor deschise", târguri educaţionale, vizite tematice, manifestări științifice, 

manifestări culturale și sportive etc.; 

4. informarea şi consilierea studenţilor Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti asupra rutelor 

educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de 

învăţământ superioare. 

5. consiliere psihopedagogică și psihoterapie. 

 

CAPITOLUL 3 

STRUCTURA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

Art.8. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti are în componenţa sa:  

 un consilier de carieră, cadru didactic al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti cu 

pregătire specifică; 

 un psiholog; 

 un sociolog; 

 un reprezentant al studenţilor din anul terminal. 

Art.9. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului. 

Art.10. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti este condus de un cadru didactic coordonator, numit director al centrului, desemnat prin 

decizia rectorului, o dată cu ceilalți membri ai centrului, cu avizul Consiliului de Administraţie al 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti și aprobarea senatului universitar. Acesta prezintă anual 

senatului universităţii un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti (www.artifex.org.ro). 

Art.11. În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente, Centrul de 

Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti colaborează cu 

reprezentanţii Asociaţiei Studenţilor din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, precum și 

cu cei ai Societății Antreprenoriale Studențești „ARTIFEX”. 
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CAPITOLUL 4 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.12. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră se asigură de către Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti. 

Art.13. Finanţarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră este asigurată prin bugetul 

consolidat al universității, din fonduri alocate de Consiliul de administrație al instituției. Centrul de 

consiliere şi orientare în carieră poate atrage fonduri nerambursabile și alte resurse extrabugetare 

(donații, sponsorizări, resurse provenind din activitatea proprie). 

Art.14. Prezenta metodologie a fost modificată și avizată în şedinţa Consiliului de Administrație al 

Universității „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 09.05.2018 şi aprobată de Senatul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti în şedinţa din data de 22.05.2018. 

Art.15. Metodologia  intră în vigoare de la data aprobării sale.  

 

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 

 


