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1. Descrierea succintă a integrării cursului în programul de studii. 

Cursul prevede în total 150 ore, inclusiv – 40 ore de contact direct (10  prelegeri, 10  

seminare, 20 laborator ) şi 110 ore lucrul individual.  

Cursul  este elaborat în cadrul programului de masterat pentru specializarea CP  și se predă în 

semestrul III în masteranzilor care studiază conform programului Bologna. 

2. Competențe specifice dezvoltate în cadrul cursului: 

Prin acest curs se urmărește formarea următoarelor competențe: 

 Înțelegerea necesității, a importanței economice, sociale și personale aconsilierii și orientării în 

domeniul carierei, începând cu vârstele preșcolare și școlare; 

 Detectarea şi identificarea precoce a situaţiilor problematice care se referă la orientarea și 

consiliere pentru carieră, pentru a reduce consecinţele negative.  

 Competențe de definire şi formulare a problemei, de generarea soluţiilor alternative, evaluarea 

lorprin aplicarea metodei "cost-beneficii"şi luarea deciziei; 

 Implementarea soluţiilor elaborate și monitorizarea procesului; 

 Evaluarea efectelor și stabilirea unei concluzii finale; 

 Depistarea sursei eșecului în caz de insucces, elaborarea unei soluții noi și implementarea ei. 

 

3. Finalitățile de studiu realizate la finalizarea cursului:  

La finalizarea cursului beneficiarii vor demonstra că dețin competențele descrise anterior. 

 

4. Strategii de predare-învățare:conferințe, seminare, joc de rol, proiecte, etc. 

 

6. Distribuirea orelor pe teme: 

N 

d/o 

Temele Numărul de ore  Nr. 

total 

de ore 

Lucrul 

indi- 

vidual 

 

Prele-geri Semi-nare Labo- 

rator 

1.  Aspectegenerale ale 

consilierii psihologice pentru 

orientare şi dezvoltare în 

carieră 

 

2 2  4 12 

2.  Profesiile și personalitatea. 1  2 3 9 



3.  Însuşiri ale personalităţii 

implicate în autorealizarea 

profesională: identificare şi 

dezvoltare. 

2  4 6 18 

4.  Consiliereaprofesională 

iniţială.Explorareatraseelor 

educaţionale şi ocupaţionale 

2       2 2 6 18 

5.  Elemente de marcheting  

personal 

1 2 2 5 15 

6.  Elemente de consiliere şi 

orientare în carieră la locul de 

muncă. 

2 2 2 6 18 

7.  Metode şi tehnici de 

consiliere psihologică pentru 

orientare şi dezvoltare în 

carieră. 

        1 4 5 5 

8.  Activități practice pentru 

asistența psihologică a 

adolescenților în proces de 

autodeterminare profesională. 

 1 4 5 15 

 Total 10 10 20 40 110 

 

7. Unităţile de conţinut a temelor: 

 

1. ASPECTE GENERALE ALE CONSILIERII PSIHOLOGICE PENTRU ORIENTARE 

ŞI DEZVOLTARE ÎN CARIERĂ.Specificul consilierii pentru orientare şi dezvoltare în carieră. 

Ce este dezvotarea în carieră şi autodeterminarea profesională.Orientare şcolară, orientare 

profesională şi selecţie profesională: general particular. Factorii care influenţează opţiunea 

profesională. Principiile orientării profesionale şi consilierii pentru carieră 

 

2. PROFESIILE ȘI PERSONAZLITATE.Clasificareaprofesiilor. Criterii de clasificare a 

profesiilor: conţinut, domenii ale realităţii; exigențefață de optant. Beneficiarii de consiliere 

psihologică pentru orientare şi dezvoltare în carieră. Problemesoluţionate în procesul de consiliere 



pentru orientare şi dezvoltare în carieră. 

 

3. ÎNSUŞIRI ALE PERSONALITĂŢII IMPLICATE ÎN AUTOREALIZAREA 

PROFESIONALĂ: IDENTIFICARE ŞI DEZVOLTARE.Rolulimaginii de sine, stimei de sine și 

încrederii în sine pentru carieră. Importanţa aptitudinilorpersonale.De ce o persoanăinteresată de 

domeniurealizează mai multe in carieră?Valorile şi activitatea profesională 

 

4. CONSILIEREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ. EXPLORAREA TRASEELOR 

EDUCAŢIONALE ŞI OCUPAŢIONALE.Compartimentele consilierii profesionale iniţiale. 

Colectareaşi analizainformaţiei privind traseele educaţionale şi ocupaţionale. 

 

5. ELEMENTE DE MARCHETING  PERSONAL. Curriculum vitae (C V) Scrisoarea de 

intenţie: Cum trebuiesa fie o scrisoare de intentieconvingătoare? Interviul. Scrisoare de mulţumire 

 

6. ELEMENTE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ LA LOCUL DE 

MUNCĂ.Specificulproblemelor de consiliere și orientare în carieră, care se manifestă la locul de 

muncă. Metode de consiliere și orintare la locul de muncă. 

 

7. METODE ŞI TEHNICI DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU ORIENTARE ŞI 

DEZVOLTARE ÎN CARIERĂ.Metode de cunoaştere aaptitudinilorgenerale (inteligenţă şi 

creativitate). Metode de cunoaştere şi autocunoaştere a personalităţii elevului. Metode şi tehnici de 

studierea a intereselor, intenţiilorprofesionale şi planurilorprofesionale. Determinarea preferinţelor 

profesionale în raport cu  resursele personale 

 

8. ACTIVITĂȚI PRACTICE PENTRU ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ A 

ADOLESCENȚILOR ÎN PROCES DE AUTODETERMINARE PROFESIONALĂ. Activităţi 

pentru  autocunoaştere şi autodezvoltare. Activități pentru susţinerea elevilor în autodeterminarea 

profesională. Elaborarea planului de dezvoltare personală.  

 

8 Lucrul individual 

Lucrul individual este ghidat de profesor și include studiul suplimentar al materialelor din cadrul 

cursului modular, consultații suplimentare pentru masteranzii cu un rating scăzut, care întîmpină 

dificultăți la realizarea  

sarcinilor de studiu, organizarea activităților cu utilizarea formelor interactive, inclusiv a discuțiilor; 



realizarea evaluărilor curente; verificarea testelor, lucrărilor de control, eseelor, referatelor, 

rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz. 

 

 

9. Tematica orientativă a seminarelor: 

 

1. Procesul autodeterminării personalității și specificul de vărstă  al orientării și consilierii pentru 

carieră 

2. Aplicarea principiilor orientării profesionale îm activitatea de consiliere 

3. Analiza relației "personalitate - profesie" 

4. Determinarea rolului însușirilor personalității în procesul de autodeterminare, formare 

profesională și exercitarea profesiei 

5. Structura etapei incipiente a consilierii pentru carieră 

6. Aplicarea elementelor de marketing personal în procesul de consiliere 

7. Probleme și metode de consiliere pentru creșterea în carieră la locul de muncă 

8. Selectarea metodelor pentru depistarea motivelor și valorilor care stau la baza alegerii profesiei; 

9. Determinarea resurselor personale pentru însușirea și exercitarea unei profesii 

10. Orientarea și consilierea pentru carieră în contextul învățării pe tot parcursul vieții 

 

 Strategii de evaluare 

a. Evaluarea curentăinclude 60% din nota finală şi designează media  evaluărilor curente stabilită 

în baza participării masteranzilor la activitățile solicitate de profesor în cadrul prelegerilor, 

seminarelor și altor lucrări (discuții, dialog didactic, dezbateri, lucrul în grup, referate științifice, 

răspunsuri individuale la seminare, asimilarea materialului bibliografic obligatoriu).  

b. Evaluarea finală semnifică 60% din media evaluărilor curente și 40% din nota obținută la examen 

oral sau scris.  

* Subiectele pentru evaluarea finală sînt prezentate în Anexa 1. 
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11. SUBIECTELE PENTRU EVALUAREA FINALĂ 

1 Importanţa economică,socială, psihologică a orientării profesionale şi a consilierii 

pentru carieră 

2 Principiile orientării profesionale şi consilierii pentru carieră 

3 Etapele autodeterminării profesionale. Complicaţii în procesul de autodeterminare 

profesională. Mituri referitor la alegerea şi însuşirea profesiei. 

http://search.coupons-bar.com/g.php?aHR0cDovL2Njcy5pbmZvc3BhY2UuY29tL0NsaWNrSGFuZGxlci5hc2h4P2xkPTIwMTQwMzI0JmFwcD0xJmM9bWFyczIuNyZzPW1hcnMyJmV1aXA9OTUuNjUuMjIuMjE2JnB2YWlkPWY4YWZjNWRkMzhlNjQ4ZmZhZDJkMmRkYzhkNjUyNGM1JmZjdC51aWQ9Mjg4MGVkZjM2MjU1NGExOGI0NWMxMTU5NDAwMzZjNzEmZW49aEVrWnRSVFZlV2xpUU5VSkpDb3puaWlwYTc5c2tqcU8zeVUzdGhQb3owRSUzZCZkdT13d3cucHJlZmVyYXRlbGUuY29tJTJmZG9jcyUyZm1hcmtldGluZyUyZjMlMmZkZXp2b2x0YXJlYS4uLiZydT1odHRwJTNhJTJmJTJmd3d3LnByZWZlcmF0ZWxlLmNvbSUyZmRvY3MlMmZtYXJrZXRpbmclMmYzJTJmZGV6dm9sdGFyZWEtcmVzdXJzZWwxMC5waHAmYXA9OSZjb2k9NzcxJmNvcD1tYWluLXRpdGxlJm5wcD05JnA9MCZwcD0wJmVwPTkmbWlkPTkmaGFzaD0xMzZGRTZCOERBNDQwRjQyRkFGMzEyNDY1QjExMUI2MQ==%7CJJSDe9%7CJusnd21REVaVk9MVEFSRUEgUkVTVVJTRUxPUiBVTUFORTsgTUFOQUdFTUVOVFVMIENBUklFUkVJIHJlZmVyYXQ=%7Cs5DS2==SW4gZmF6YSBkZSBkZXJ1bGFyZSBwcm9wcml1LXppc2EgYSBwcm9ncmFtZWxvciBkZSBwcmVnYXRpcmUgcHJvZmVzaW9uYWxhIHNlIHB1bmUgcHJvYmxlbWEgZXhpc3RlbnRlaSBjZWxvciAuLi4gKGZhemVsZSBkZSBkZXp2b2x0YXJlKSBzaSBwcmluY2lwYWxlbGUgc3RhZGlpIGFsZSAuLi4=Slos03558d3d3LnByZWZlcmF0ZWxlLmNvbS/igKZvY3MvbWFya2V0aW5nLzMvZGV6dm9sdGFyZWEuLi4=
http://www.creeaza.com/...iera


4 Caracteristica factorilor autodeterminării profesionale conform teoriei 

compromisului cu realitatea. 

5 Conţinuturile activităţii psihologului-consilier în vederea orientării şcolare şi 

profesionale 

6 Metode de studiere a personalităţii în vederea orientării profesionale şi a consilierii 

pentru carieră 

7 Metode aplicate în procesul consilierii iniţiale  

8 Planul profesional, criterii de evaluare; facilitarea elaborării 

9 Orientarea personalităţii şi orientarea profesională (valori şi motive): metode de 

cercetare 

10 Interviul de angajare 

11 Autocunoaşterea  şi abilităţile de autoprezentare – condiţie a succesului în carieră 

12  Activităţi de orientare profesională în cadrul orelor de dirigenţie 

13.   Tactica de lucru a psihologului-consilier după consultaţia iniţială 

14.   Consilierea în cazul incapacităţii de adresare a rugăminţilor şi reacţionare la ele 

15.   Consilierea în cazul capacităţii reduse de a convinge oamenii 

16.   Consilierea în caz de necesitate a lua decizii referitor la problemele personale ale 

subalternilor 

17.   Consiliere referitor la luarea deciziilor în legătură cu problemele de producţie 

18.   Consiliere in cazul de insucces in alegerea profesiei a locului şi a condiţiilor de 

muncă 

19.   Consiliere in cazul incapacităţii de reglare emoţională în activitatea profesională 

20.   Consiliere pentru recrearea şi menţinerea capacităţii de muncă 

21.   Conciliere în cazul insucceselor în concurenţa cu alţi pretendenţi 

22.    Consiliere pentru menajarea relaţiilor interpersonale în colectivul de muncă 

23.   Consiliere pentru menajarea relaţiilor de  producţie în colectivul de muncă 

24.   Specificul orientării profesionale şi a consilierii pentru carieră în cadrul 

întreprinderii 

26. Abordare teoretică a orientării profesionale: complexul inferiorităţii 

27.  Orientarea şcolară şi profesională, reorientarea şcolară şi profesională, consilierea 

pentru carieră. 

28. Consiliere referitor la problemele activităţii profesionale: caracterizare generală  

29. Abilităţi necesare creşterii în carieră. Rolul factorilor personali şi familiali în 

procesul  dezvoltării în carieră 



30. Autocunoasterea şi autoaprecierea ca componente ale orientării profesionale şi 

dezvoltării în carieră.  

31. Abordare teoretică a orientării profesionale şi creşterii în carieră: teoria scenariilor 

32. Teoria lui D. Super referitor la dezvoltarea profesională 

34. Teoria tipologică a lui J. Holland.  Abordare teoretică a orientării profesionale: S. 

Freud şi K Horny. 

35. Stadiile formării preferinţelor  profesionale în teoria compromisului cu realitatea 

36. Conţinutul şi procesul consilierii iniţiale de orientare profesională 

37. Orientarea profesională şi creşterea în carieră a personalului ca funcţie managerială 

38. Noţiuni generale despre profesie, profesionalism, măiestrie profesională. 

39. Criterii de clasificare a profesiilor. Clasificarea profesiilor în viziunea lui E. A. 

Climov 

40.Elaborarea  planului de dezvoltare în cariera.  

41.Reguli de alcătuire a unui  CV 

42.Reguli de alcătuire a unei scrisori de intenţii 

42.Cautarea unui loc de muncă 

43. Interesele ca factor al obţiunii profesionale 

 


