UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
FACULTATEA INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
DEPARTAMENTUL FORMARE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢE SOCIOUMANE
PROGRAMUL DE MASTERAT: CONSILIEREA ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI ÎN
DOMENIUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC

DOMENIUL DE STUDII ACREDITAT: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
DURATA PROGRAMULUI: 4 SEMESTRE (120 DE CREDITE)
LOCURI DISPONIBILE: 25 de locuri la buget si 10 locuri cu taxa
CERTIFICARE SUPLIMENTARĂ, RECUNOSCUTĂ INTERNAŢIONAL: CONSULTANT
ÎN CARIERĂ. Această certificare recunoscută la nivel internaţional (programul GCDF Global Career Development Facilitator) se obţine în cadrul programului de masterat, în
condiţii specifice (pregătire teoretică și practică sub supervizare), după criterii şi standarde
promovate internaţional de către NBCC-USA (National Board of Certified Counselors–
USA). Informaţii suplimentare despre acestă certificare internaţională, cât şi despre
organizaţiile implicate, pe site-ul www.nbcc.ro.
OBIECTIVE: Programul de masterat se organizează în Universitatea POLITEHNICA din
Bucuresti din anul 2009 şi îşi propune să asigure pregătirea de specialişti în domeniul
consilierii şcolare şi al consilierii în carieră, dezvoltând masteranzilor competenţe cheie
pentru o integrare rapidă şi eficientă pe piaţa muncii (competenţe de comunicare,
competenţe de relaţionare, competenţe sociale etc.). De asemenea, programul de
masterat are ca obiectiv să sprijine formarea unui mod de gândire sistemic în abordarea
problematicii specifice domeniului consilierii şcolare şi în carieră şi a unei atitudini reflexive
asupra propriei conduite de consilier.
PERSPECTIVE DE CARIERĂ:


consilier școlar în unitățile școlare din învățământul preuniversitar;



consilier în carieră la nivelul centrelor de consiliere din universități;



consultant în carieră în organizații publice sau private;



consilier în carieră în proiecte cu finanțare europeană;



referent resurse umane, cu responsabilități în domeniul recrutării și dezvoltării
profesionale a personalului;



consilier orientare privind cariera;



consilier forță de muncă și șomaj în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă/Agenţii Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

ELEMENTE DE CONŢINUT:
Intr-o abordare modernă, cadre didactice cu experienţă în domeniu vă propun să studiaţi
aspecte teoretice si practice specifice unor discipline şi domenii tematice, precum:


Consilierea şi managementul carierei;



Consilierea şcolară;



Tehnici de comunicare in domeniul consilierii – practică sub supervizare pe bază de
studii de caz;



Utilizarea instrumentelor informatice (web 2.0.) în domeniul consilierii în carieră;



Educaţia adulţilor;



Management educaţional;



Managementul şi evaluarea resurselor umane;



Managementul proiectelor;



Psihologie organizaţională.

ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE:
Pentru anul universitar 2017-2018, înscrierile se desfăşoară în perioadele 3-14 iulie 2017,
şi 28 august-13 septembrie 2017. Admiterea se organizează în zilele de 13-14 iulie și 1415 septembrie 2017. Taxa de înscriere este de 100 de lei. Informații despre documentele
necesare înscrierii găsiți pe site-ul UPB la adresa: http://www.upb.ro/admitere-master.html
Înscrierea pentru programul de masterat NU este condiţionată de specializarea anterioară
a domeniului de licenţă, dimpotrivă lărgeşte sfera de oportunități de carieră ale cursantului,
oferindu-i o perspectivă generală asupra unui nou domeniu de studiu, acela al resurselor
umane şi consilierii școlare/ în carieră.
Admiterea la programul de masterat include 2 probe complementare, după cum urmează:
-

examinarea dosarelor de concurs, media de licență şi

interviul motivațional, care vizează motivaţia candidaţilor pentru studiul
acestui domeniu de masterat şi evaluează competenţe generale ale acestora (comunicare,
exprimare a unor puncte de vedere personale etc.).

ALTE INFORMAŢII:
Programul de masterat beneficiază de sprijinul activ al Centrului de Consiliere şi Orientare
în Carieră al universităţii (www.ccoc.pub.ro). De asemenea, o bibliotecă cu peste 100 de
cărţi de specialitate din domeniul consilierii şcolare şi al managementului carierei vă stă la
dispoziţie la Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UPB.

Vă aşteptăm să fiţi alături de noi în acest demers educaţional pe care îl dorim profitabil şi
valoros pentru toţi cei care participă la susţinerea lui, prin experienţe de învăţare dintre
cele mai diverse şi interesante.

Informaţii suplimentare:
Secretariatul DFPCD: BN 313, tel. 021 402 92 41; www.dppd.upb.ro
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, tel.: 021 402 8302; www.ccoc.pub.ro;
www.facebook.com/CCOC.UPB ;
Persoană de contact: Coordonator program de masterat, Prof.univ. dr. Nicoleta Liţoiu
litoiu.nicoleta@gmail.com

