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I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură din cadrul 

Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) care funcționează pe baza Regulamentului de 

organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, aprobat prin Hotărârea 

Senatului UDJG nr. 177 din 18 decembrie 2020.  

 CCOC are ca misiune oferirea de servicii integrate vizând sprijinirea studenților, a 

potențialilor studenți și absolvenților UDJG în alegerea parcursului educațional universitar și în 

optimizarea dezvoltării profesionale a acestora, prin activități de orientare și consiliere în carieră 

și de facilitare a inserției pe piața muncii. Principalele categorii de servicii oferite de CCOC sunt: 

servicii de orientare și consiliere în carieră, organizarea de training-uri și workshop-uri, 

promovarea și organizarea de evenimente, realizarea de studii și analize periodice. 

 

II. ACTIVITĂȚI REALIZATE LA NIVELUL CCOC ÎN ANUL 2020 

 

Data Activitatea realizată Locul 

desfășurării 

Organizatori Beneficiari 

27-

28.01 

5-6.02 

11-

12.02 

Activități de consiliere pentru elevii din 

clasele terminale de liceu în cadrul 

proiectului Shape  

Corp AN, 

sala 212 

CCOC 

AIESEC 

Elevi din clase 

terminale de 

liceu 

31.01 Participare la Târgul educațional 

Student #UDJG - Tecuci 

Casa de cultură 

Tecuci 

CCOC Elevi 

21.02 Participare la Târgul educațional 

Student #UDJG - Focșani 

Cinematograf 

Balada Focșani 

CCOC Elevi 

 Aplicare online chestionar de interese 

Holland la elevi ani terminali de liceu 

din Focșani 

 CCOC Elevi 

06.03 Workshop redactare CV Sala de lectură CCOC Studenți UDJG 

Aprilie  Promovarea ofertei educaționale a 

UDJG în licee din 6 județe  

Deplasare la 

licee din 

județele Galați, 

Brăila, 

Vrancea, Buză, 

Vaslui, Tulcea 

Prorectorat 

responsabil cu 

promovarea, 

- Reprezentanți 

CCOC 

Candidați la 

admiterea la 

UDJG 
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Aprilie-

Septem 

brie 

Evaluarea factorilor și a gradului de risc 

de abandon universitar la studenții din 

anul I de studii de licență din 12 

facultăți UDJG  

+ Realizare bază date cu studenții 

evaluați 

 

Interviu 

telefonic 

 

CCOC 

Studenți din 

anul I  

(1284 evaluați) 

Mai-

Septem 

brie 

Consilierea în carieră a studenților cu 

risc crescut de abandon universitar 

 

Consiliere 

individuală/gru

p pe platforma 

Microsoft 

Teams 

CCOC Studenți din 

anul I  

(157 consiliați) 

Aprilie-

Septem 

brie 

Identificarea cauzelor abandonului 

universitar la studenții care deja au 

abandonat studiile 

CCOC CCOC Studenți 

(227 evaluați) 

Iunie-

Octom 

brie 

Elaborarea rapoartelor constatative 

transmise către facultățile UDJG privind 

monitorizarea și evaluarea fenomenul 

abandonului universitar (factori de risc, 

nivel de risc) la nivelul studenților din 

anul I din fiecare facultate 

CCOC CCOC Studenți din 

anul I  

 

Septem 

brie 

Realizarea de materiale informative 

destinate studenților:  

- Ghidul studentului UDJG_2020-2021 

  

CCOC 

(http://ccoc.ug

al.ro/doc/Ghid

ul_studentului

_2020-

2021.pdf) 

 

CCOC, 

Prorectoratul 

responsabil cu 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

 

Studenți UDJG 

 

 

14-18 

Septem 

brie  

Curs de formare profesională continuă 

acreditat instituțional „Mentorat și 

coaching în învățământul universitar” 

platforma 

Microsoft 

Teams 

Departamentul de 

Formare Continuă 

și Transfer 

Tehnologic, 

CCOC 

Participanți 

(Cadre 

didactice, 

tutori în 

UDJG) 

 

 

Iunie, 

 

Septem 

brie 

Realizarea de materiale informative 

destinate candidaților la UDJG:  

-Ghidul candidatului pentru înscrierea 

online la studii de licență la UDJG  

-Ghidul candidatului pentru înscrierea 

online studii de master la UDJG  

 CCOC, 

Prorectoratul 

responsabil cu 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

 

Candidați la 

admiterea la 

UDJG 

Iulie Premierea candidaților la admiterea la 

studii de licență din UDJG 

CCOC CCOC, 

Prorectorat 

responsabil cu 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

 

Candidați la 

admiterea la 

UDJG 
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Septem 

brie Activități privind relația cu mediul 

socio-economic: culegere oferte și 

discounturi oferite de parteneri ai UDJG 

pentru studenți 

https://www.u

gal.ro/files/part

eneri/Oferte_p

entru_studenti

_de_la_partene

ri_UDJG_2020

.pdf 

CCOC,  

Prorectorat 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

Studenți UDJG 

 

Iulie Actualizare bază de date cu angajatori 

din mediul privat, firme, întreprinderi, 

instituții publice etc. 

 

CCOC CCOC,  

Prorectorat 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

Studenți UDJG 

 

Octom

brie 

Promovare conferință CITIC 

„Activitățile online - între provocări și 

schimbarea mentalităților. Securitatea în 

mediul online”  

platforma 

Microsoft 

Teams 

Prorectorat 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

Participanți 

eveniment 

Noiem

brie 

Monitorizarea inserției pe piața muncii 

a absolvenților UDJG  

din anii universitari 2017, 2018 

Interviu 

telefonic 

CCOC UDGJ 

23-27 

Noiem

brie 

Eveniment caritabil - Campania  

„Donează sânge” 

Centrul 

regional de 

transfuzie 

sanguină 

Galați 

Societatea 

Studenților 

Mediciniști 

Galați,  

CCOC 

Studenți UDJG 

 

Decem

brie 

Elaborarea și aprobarea noului 

Regulament de organizare și funcționare 

a Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră al UDJG  

(aprobat prin HS nr. 177/ 18.12.2020) 

CCOC 

http://ccoc.uga

l.ro/documente 

CCOC CCOC 

21 

Decem

brie 

„Activitatea de tutoriat academic în 

UDJG - modalități de realizare, 

posibilități de eficientizare” 

 

Platforma 

Microsoft 

Teams 

CCOC,  

Prorectorat 

strategii 

universitare și 

parteneriatul cu 

studenții 

Tutori 

academici la 

anul I din 

UDJG, 

Prodecanii 

responsabili cu 

activitatea cu 

studenții 

Studenți UDJG 

Perma 

nent 

Realizare și transmitere către facultăți a 

rapoartelor privind inserția absolvenților 

pe piața muncii, necesare realizării 

dosarelor de acreditare a programelor de 

studii de licență/master 

CCOC CCOC Facultățile 

UDJG 
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Perma 

nent 

Menținerea legăturii cu angajatorii și 

promovarea ofertelor cu locuri de muncă 

trimise de aceștia  

CCOC  

(site, pagina 

Facebook) 

CCOC Studenți UDJG 

Facultăți 

 

 

15.010.2021 


