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Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 

Axa prioritară: 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii ” 

Domeniul major de intervenție: 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă ” 

Titlul proiectulu: ”Primii pași  spre o carieră de succes” 

Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/161/2.1/G/136467 

  

 

 

 

 

 
Cele trei direcții de consiliere și orientare profesională a 

studenților din cadrul proiectului „Primii pași spre o 

carieră de succes” 

 

 

Peste 160 de studenți implicați în proiectul „Primii pași  spre o carieră de succes” au avut parte 

de consiliere de grup, și peste 100 dintre ei de testare și consiliere personalizată. 

Activitatea de consiliere și orientare profesională a studenților din cadrul proiectului are trei 

direcții: 

1. Consiliere de grup a beneficiarilor. Aceasta se desfășoară pe teme de dezvoltare a carierei, 

elaborarea CV-ului în format european, pregătirea studenților pentru interviul de angajare, abilitățile de 

prezentare într-un interviu, jocuri de “spargere a gheței” și de rol axate pe relația angator-angajat. 

Durata acesteia este de 3-4 ore în funcție de numărul de beneficiari. 
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2. Consiliere profesională personalizată. Aceasta are la bază exerciții de prezentare a 

însușirilor / trăsăturilor de personalitate, test de carieră european “Big five adjectives”cu ajutorul căruia 

se poate face selecția de personal, tabloul tăsăturilor de personalitate, raport de nouă pagini despre ei, 

iar după raport se întocmește un plan personalizat care relevă trăsăturile beneficiarilor și poate fi luat în 

considerare la o angajare în următorii 4-5 ani. Durata acesteia este de 45 de minute. 

3. Consiliere on-line. Aceasta se poate realiza prin intermediul e-mailului și site-ul proiectului. 

La finalul parcurgerii celor trei etape de consiliere profesională, beneficiarul primește o 

recomandare care o poate folosi ca anexă la CV-ul său și care îi poate facilita obținerea locului de 

muncă mult visat! 

 


