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Ce presupune consilierea profesională a studentului la ID? 
 

Să fii student la distanţă presupune să ai mai multă libertate de a studia în ritmul şi 

în spaţiul propriu, să îţi controlezi singur activitatea de învăţare şi să fii extrem de motivat 

pentru această activitate.  

În acelaşi timp va fi necesar să fii la fel de motivat în a-ţi planifica pas cu pas 

cariera pe care ţi-o doreşti.   

 
 

 

Care sunt etapele necesare  planificării carierei studenţilor  

Dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei şi planificare profesională se 

impune ca o necesitate, în condiţiile în care ne confruntăm cu o ofertă educaţională şi 

ocupaţională tot mai diversificată, iar schimbarea traseului profesional în decursul vieţii 

active este o realitate şi reprezintă o modalitate adaptativă de ajustare la dinamica pieţei 

muncii. Principalele etape pe care orice student este necesar să le parcurgă, de preferat 

alături de consilierul educaţional, sunt: 

 Autocunoaşterea - explorarea şi structurarea informaţiilor despre sine;  

Explorare profesională şi ocupaţională - colectarea informaţiilor despre oportunităţile 

profesionale şi ocupaţionale;  

Deciziile profesionale şi carieră - alegerea unei opţiuni din mulţimea variantelor 

disponibile la un moment dat;  

Promovare personală - sistematizarea şi prezentarea informaţiilor despre abilităţile, 

interesele şi experienţele educaţionale şi profesionale proprii în vederea atingerii 

scopurilor de carieră.  
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Autocunoaşterea 
 

În această etapă în care te afli autocunoaşterea presupune să ştii sau să afli cât mai 

multe informaţii despre tine, informaţii relevante pentru demersul tău profesional. 

Informaţiile despre sine, cele mai relevante în planificarea carierei sunt: interesele, 

valorile, aptitudinile şi personalitatea. 
 Interesele reprezintă preferinţe cristalizate ale unei persoane pentru anumite 

domenii de cunoştinţe sau de activitate. 

Tipuri de interese: 

- interese realiste (R), tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care 

presupun manipularea obiectelor, maşinilor şi instrumentelor; 

- interese investigative (I), atracţie pentru cercetare, investigare în cele 

mai diverse domenii (biologic, fizic, social, cultural); 

- interese artistice (A), atracţie spre activităţi mai puţin structurate care 

presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie; 

- interese sociale (S), implică orientarea spre activităţi care necesită 

relaţională interpersonală; 

- interese antreprenoriale (E), se manifestă prin preferinţa pentru 

activităţi care permit iniţiativă şi posibilitatea de coordonare a propriei 

activităţi sau a activităţii unui grup; 

- interese de tip convenţional (C), presupun preferinţa pentru activităţi 

care necesită manipularea sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte 

într-un cadru bine organizat şi definit. 

În demersul de planificare profesională identificarea valorilor personale şi 

profesionale reprezintă un alt pas important. Valorile sunt convingerile bazale ale unei 

persoane referitor la ceea ce este important în viaţă, în relaţiile interpersonale şi în muncă. 

Ele motivează comportamentul şi  se concretizează în aspiraţii şi cerinţe faţă de mediile 

de activitate şi faţă de stilul de viaţă aferent unei cariere. Alegerea carierei presupune în 

acelaşi timp şi optarea pentru un anumit stil de viaţă. Orarul zilnic, mediul de viaţă, 
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prestigiul, timpul liber, venitul sunt câteva elemente specifice stilului de viaţă care sunt în 

strânsă legătură cu cariera sau viaţa profesională. 

Prin urmare, valorile sunt unul dintre factorii importanţi în alegerile tale, prin 

influenţa lor directă asupra:  

· deciziei de carieră – alegerea acelor medii ocupaţionale şi profesionale care 

satisfac nevoile tale şi îţi promovează valorile personale;  

· adaptării la cerinţele mediului educaţional/ocupaţional – te vei  adapta mai uşor 

la mediile care corespund valorilor personale; 

· satisfacţiei  profesionale - este mult mai probabil ca  să fii mulţumit de alegerea 

făcută şi să fii satisfăcut de activităţile pe care le realizezi, atunci când există o 

congruenţă între valorile personale şi cele promovate în mediul ocupaţional ales.  

 

Aptitudinile reprezintă şi ele  un element important al autocunoaşterii, cu 

relevanţă în decizia de carieră şi stau la baza performanţelor în muncă asigurând 

parcurgerea cu succes a diverselor forme de pregătire profesională. Deşi aptitudinile nu 

sunt singurul factor implicat în alegerea carierei şi performanţa profesională a unei 

persoane, şansele de succes cresc în acele domenii în care sunt valorificate aptitudinile 

sale. De aceea e important să cunoşti care sunt aptitudinile necesare profesiei tale şi mai 

ales care este nivelul dezvoltării lor în ceea ce te priveşte.   

 

Explorarea traseelor profesionale 

Explorarea traseelor presupune o activitate sistematică prin care să colectezi 

informaţii referitoare la ocupaţii, oportunităţile profesionale şi la dinamica pieţei muncii.  

Aceste informaţii vizează: natura muncii ce urmează a fi efectuată, cerinţe 

educaţionale pentru a accede la un post de muncă, perspective de angajare, mediul 

muncii, câştiguri, etc. Corectitudinea informaţiilor obţinute este esenţială pentru a putea 

face alegeri compatibile cu interesele, valorile şi stilul de viaţă dorit.  

 Există două tipuri de surse care pot fi utilizate în explorarea educaţională şi  

ocupaţională: surse formale şi surse informale.  
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 Sursele formale sunt cele provenite direct de la ofertanţi sub forma materialelor 

tipărite de tipul  broşurilor, pliantelor, nomenclatoarelor, profilelor ocupaţionale, 

monografiilor şi revistelor de specialitate, standardelor ocupaţionale.  Tot aici putem 

include şi sistemele computerizate de informare cu privire la carieră ce au devenit din ce 

în ce mai populare în ultimii ani şi mai facile în accesare.  

 Sursele informale presupun obţinerea de informaţii prin programarea de 

interviuri informaţionale în instituţiile vizate, realizarea de experienţă directă prin 

voluntariat şi construirea unei reţele sociale.  

În această etapă îţi putem recomanda: 

- Analiza traseului profesiei alese de tine;  

- Analiza profilelor ocupaţionale şi a standardelor ocupaţionale 

corespunzătoare ocupaţiilor alese (http://www.anc.edu.ro/?page_id=42,  

http://www.cjraetm.ro/index.php/en/profile-ocupationale); 

- Culegerea de informaţii din instituţiile sau departamentele de profil; 

- Consultarea site-urilor de specialitate; 

- Explorarea pieţei muncii prin agenţiile sau oficiile de plasare a locurilor de 

muncă. 

Deciziile profesionale şi de carieră 
 

Decizia de carieră presupune să alegi o alternativă de carieră dintre variantele 

explorate şi selectate. Acest proces pleacă de la o informare detaliată şi conştientizarea 

necesităţii de a alege o alternativă. Un alt element important în această etapă îl constituie 

corelarea informaţiilor obţinute cu caracteristicile personale şi stilul de viaţă dorit.  

Tot în acest context, este foarte important planul tău de carieră, ce reprezintă 

“harta” care ghidează persoana spre succes şi te sprijină în implementarea deciziei.  

Implementarea deciziei, presupune aplicarea planului stabilit. Presupune atât 

consecvenţă cât şi flexibilitate în adaptarea la situaţii neaşteptate. Planurile eficiente sunt 

cele care permit reevaluarea şi readaptarea.  

Reevaluarea deciziei, asigură optimizarea procesului de luare a unei decizii. Permite 

identificarea aspectelor pozitive şi corectarea anumitor dificultăţi apărute în diferite etape 

ale procesului decizional.  

http://www.anc.edu.ro/?page_id=42
http://www.cjraetm.ro/index.php/en/profile-ocupationale
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Marketing sau promovare personală 

 
 
Promovarea personală cuprinde modalităţile prin care o persoană îşi 

sistematizează şi prezintă informaţiile despre abilităţile, interesele, experienţele 

educaţionale şi profesionale proprii, în vederea atingerii unor scopuri de carieră.  

Promovarea personală implică:  

 o componentă instrumentală (tehnicile şi instrumentele utilizate pentru atingerea 

obiectivelor de carieră: CV-ul, scrisoarea de intenţie, cartea de vizită şi portofoliul 

personal); 

  o componentă atitudinală (comportamentele şi atitudinile pe care le manifestă o 

persoană în cadrul relaţiilor interpersonale, în vederea promovării personale: 

comunicarea asertivă, dezvoltarea reţelei sociale, pregătirea pentru interviul de 

angajare).  

 

 

 

Resursele studenţilor la ID din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

pentru consilierea în carieră 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) este un departament al 

Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, ce oferă servicii gratuite studenţilor şi 

absolvenţilor. Specialiştii din cadrul centrului consiliază studenţii pe parcursul întregului 

proces de planificare în carieră.  

Activităţile principale ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt: 

 Informarea, orientarea şi consilierea educaţională şi profesională a studenţilor; 

 Evaluarea şi consilierea psihologică a studenţilor în vederea orientării în carieră; 

 Organizarea de evenimente, workshopuri şi traininguri ce facilitează  creşterea 

gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor. 
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Contact: 

 Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România  +40 230 216 147 / 548 sau 549 
Corpul E, etajul 2, Cam. 236/237 
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