CONSILIERE

CENTRUL DE CONSILIERE – TUIASI
COUNSELING CENTER

Centrul de Consiliere TUIASI promovează în primul rând starea de bine a
studenților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași!
Pentru că mp de patru ani aici va ﬁ casa ta iar rolul nostru este să îți ﬁm aproape,
prin serviciile pe care ți le punem la dispoziție, ori de câte ori vei avea nevoie.

Aici este locul în care poţi să par cipi
la training-uri de dezvoltare
personală sau orientare în carieră.

Locul în care să te cunoș mai bine și
să-ți descoperi atuu-rile, pasiunile,
interesele și drumul în viață.

Sau pur şi simplu
să-ţi faci prieteni :))

Mai TEHNIC vorbind însă,
este bine să ș i cu ce ne ocupăm de fapt.

Informarea, orientarea și consilierea elevilor din anii terminali de liceu, studenților si absolvenților,
prin următoarele servicii:
• consiliere educațională și vocațională;
• consiliere și evaluare psihologică;
• consiliere în carieră;
• elaborarea de materiale des nate informării, orientării și consilierii.
Acțiuni legate de creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților, prin
oferirea unor servicii precum:
• sesiuni de pregă re a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
• ședințe individuale, personalizate, de orientare în carieră;
• organizarea de prezentări de companii și târguri de locuri de muncă;
• sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale studenților;
• realizarea de studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenților pe
piața muncii, impactul serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum și propunerea de
măsuri pentru ameliorarea acestora;
• elaborarea și aplicarea de instrumente speciﬁce în scopul monitorizării inserției pe piața muncii;
• par cipări la ac vități organizate de către alumni.
• elaborarea de materiale des nate informării, orientării și consilierii.

Informarea şi consilierea elevilor si studen lor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale
disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în
conformitate cu Registrul naţional al caliﬁcărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al
caliﬁcărilor, prin mijloace speciﬁce precum sesiuni de prezentare de p "zilele porţilor deschise",
târguri educaţionale, vizite tema ce etc.
Elaborarea şi implementarea de proiecte adresate studenţilor în colaborare cu toate Ligile şi
Asociaţiile Studenţeş , precum şi cu toate Facultăţile şi celelalte structuri ale Universităţii

#împreunălatuiasi

Revenind însă la dimensiunea mai puțin tehnică a
ceea ce suntem și facem, este bine să ș i că vei ﬁ
oricând binevenit la noi, în Campus Tudor,
Căminele T1-T2!
Iar pentru a aﬂa mai multe detalii despre
ac vitățile pe care le desfășurăm este suﬁcient să
dai un LIKE paginii noastre de Facebook
h ps://www.facebook.com/CentruldeConsiliereT
UIASI/?ref=bookmarks
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