Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Prezentare CCOC




Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră are ca şi obiectiv creşterea nivelului de inserţie a studenţilor in
piaţa muncii atât din timpul facultăţii cât şi după absolvire. Prin serviciile oferite acesta:
facilitează legătura între student şi potenţialii angajatori
oferă consiliere în carieră – individual
oferă traininguri complementare curriculei universitare
Studenţii află răspunsul la următoarele întrebări:





Ce caută angajatorii? (legătura student – potenţial angajator)
Stagii de practică in companii
Prezentări de companie (studenţii află ce caută potenţialii angajatori)
Sesiuni de instruire susţinute de companii






Ce am eu de oferit? (consiliere individuală pentru studenţi ) :
Identificarea punctelor tari
Identificare aspectelor ce necesită dezvoltare pentru atingerea obiectivelor de carieră
Planuri personalizate de dezvoltare pentru atingerea obiectivelor in carieră
Dezvoltarea unor planuri alternative de carieră










Ce mai trebuie să ştiu pentru o carieră de succes? (training-uri complementare curriculei universitare in
grupe de 12-14 studenţi)
Elaborarea unui CV
Prezentarea la interviul de angajare
Arta comunicării
Managementul timpului
Managementul stresului
Dezvoltarea spiritului antreprenorial
Leadership
Controlul emoţiilor negative





Beneficiile studentului:
Înţelege mai bine şi din surse sigure care sunt solicitările potenţialilor angajatori
Îşi conştientizează punctele forte şi aspectele care necesită dezvoltare pentru succesul in carieră
Îşi dezvoltă abilităţi necesare pentru o carieră de succes

Evenimente

Zilele Carierei 24-25 aprilie 2012

Zilele Carierei 24 aprilie 2015

Noutăți
Workshop- Program de management al carierei (aprilie-mai
2017)

Echipă
Ioana Panc, PhD
Ioana Panc este fondatorul Centrului de Consiliere în Carieră din cadrul Universității Titu
Maiorescu din București si conferentiar universitar la Facultatea de Psihologie. Interesele sale
profesionale sunt în domeniul dezvoltării carierei și a psihologiei pozitive, dar backgroundul sau
profesional include experienta în managementul proiectelor cu finantare nerambursabila și
consultanta în domeniul reurselor umane.
Începând cu anul 2009, în calitate de International Master Trainer GCDF, a
format și a supervizat peste 200 de consultanți în carieră GCDF, atât în
sectorul academic, cât și în sectorul business, la nivel internațional
(România, Ungaria, Singapore, Taiwan). Din 2012 este Specialist Certificat
in Supervizare (CSP), iar din 2013 este Master Trainer MHF.
Ioana Panc oferă suport tuturor celor preocupați să-și dezvolte potențialul
în carieră – adolescenți, studenți, antreprenori, fie prin consiliere
individuală, fie prin sesiuni de grup. Recent a coordonat un proiect național
ce a oferit intervenții privind dezvoltarea carierei pentru 5000 de studenți.
Este licențiată a Facultății de Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj (2004), deține un
master în Consiliere (2006) și în Reurse Umane (2006). A parcurs o specializare in consilierea
cognitiv-comportamentală, iar în prezent este in formare ca psihoterapeut in orientarea sistemic.
A obținut titlul de doctor în Psihologie la Academia Română (2013).
Bianca Vătășescu, voluntar
Bianca Vătășescu are o experință de 200 de ore (consultare, comunicare și
relaționare interpersonala) dobândită în cadrul colaborării cu o instituție
privată.
Are o licență în Psihologie (2016), fapt ce a facilitat formarea unor
cunoștințe de bază în consiliere vocationala, psihologia dezvoltarii,
psihologie sociala, etc.
În paralel a urmat modulul psihopedagogic în cadrul căruia și-a antrenat
abilitațile de relaționare cu tinerii. În prezent urmează cursurile de master ”Psihologie clinicăevaluare și intervenție terapeutică” în cadrul Universității București.
Este în proces de obținere a certificarii ca și consultat în carieră conform curriculei pentru
Romania a Global Career Development Facilitator (GCDF).

Așteptăm alți voluntari...

Contact
Contact:
Adresa: Calea Văcăreşti, nr. 189, corp M, sala M 114, sector 4, Bucureşti (etaj I)
Email: consiliere@univ.utm.ro

