RAPORT DE ACTIVITATE
AL CENTRULUI DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA
DIN CADRUL U.N.A.T.C. ,,I.L. CARAGIALE” BUCURESTI
In cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera al UNATC ,,I.L. Caragiale” Bucuresti s-au
desfasurat urmatoarele activitati in anul 2015:
Realizare documentatii:
 redactarea Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră din cadrul UNATC
Participari la conferinte:
 25 martie 2015 – participare la conferinţa CAREER CHOICES &PROFESSIONAL SALES!
(Alegerea carierei, valorificarea cunoştinţelor şi imaginii, deschiderea unei afaceri fără capital
financiar); organizator: AIESEC Bucuresti
Actiuni de diseminare si informare referitoare la existenta CCOC-UNATC si promovarea
serviciilor oferite:
-

mail-uri
anunturi la avizier
afise in incinta Universitatii
anunturi pe paginile de Facebook ale Universitatii
anunturi si discutii pe grupurile inchise de pe Facebook ale studentilor Universitatii

Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor
- identificarea periodica (bianual) a agentiilor de casting si a caselor de productie si postproductie
active existente pe piata
-

informarea beneficiarilor interesati in legatura cu acestea
informare si consiliere privind componenta pedagogica necesara pe piata educationala (cursuri
de teatru si film pentru copii, adolescenti si adulti)
informarea şi consilierea studentilor asupra rutelor educaţionale de învăţământ superior
verificarea si selectarea ofertelor de locuri de munca/internship-uri, a ofertelor de voluntariat , a
targurilor de cariera, a concursurilor de proiecte si a burselor la nivel intern si international
informarea studentilor referitor la ofertele de locuri de munca/internship-uri (88 anunturi),
ofertele de voluntariat (3), targurile de cariera (6), concursurile de proiecte (4) si bursele (1)
disponibile si potrivite acestora, prin afisare la avizier

-

s-au furnizat servicii de consiliere individuala in cadrul carora s-au oferit informatii despre

redactarea CV-ului, a scrisorii de intentie/multumire, planificarea carierei, modalitati de cautare
a locurilor de munca, s-au realizat discutii si simulari pe marginea interviului de selectie/casting
- s-a oferit feed back despre CV, scrisoarea de intentie, planificarea carierei, modalitati de
cautare a locurilor de munca
- corelarea modului de lucru si valorificarea elementelor proiectului ,,Studentul consiliat excelent viitor angajat”
 s-au evaluat interesele si caracteristicile de personalitate ale beneficiarilor prin intermediul
discutiilor/testelor si prin aplicarea chestionarului de interese Holland
 s-a discutat evolutia profesionala pe termen scurt a unora dintre beneficiari
Proiecte:
Avand in vedere elementul specific al domeniilor de activitate ale UNATC, s-a demarat proiectul
privind baza de date personale si profesionale ale studentilor Facultatilor de Teatru si Film; aceasta
este strict necesara pentru intrarea pe piata contractelor de colaborare in teatru si filme, prin continutul
audio-vizual si de autocaracterizare, elemente componente ale unui casting.
Activitati:
- s-a redactat continutul paginii de web a CCOC in vederea publicarii online
- s-au pregatit in format electronic fisele individuale personale si profesionale ale studentilor si
-

absolventilor in vederea publicarii online
s-au realizat materialele foto-video de prezentare ale beneficiarilor

Instrumente de lucru:
Model CV Europass, test Holland, scrisoarea de intentie, scrisoarea de multumire, schita plan de
cariera
Studenti consiliati: 102
Profile realizare in vederea publicarii online: 63
Sedinte de consiliere nerealizate (neprezentarea beneficiarilor): 27

