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CENIOP: orientarea profesională, relații cu întreprinderile
și angajarea absolvenților în câmpul muncii
În baza informaţiei prezentate de dl S. Dîntu, conf. univ., dr., director Centru CENIOP şi a dezbaterilor
respective Senatul constată că atât informarea și orientarea profesională a absolvenților liceelor și colegiilor, cât și
stabilirea relațiilor cu întreprinderile și angajarea absolvenților universității în câmpul muncii constituie probleme–
cheie în promovarea imaginii universității în rândul tinerilor și părinților. Centrul CENIOP continuă lucrările
concepute anterior în cadrul Proiectului Tempus referitor la chestiunea pusă în discuţie. Se organizează informarea
și orientarea profesională a absolvenţilor liceelor şi colegiilor, iar studenţilor şi masteranzilor se acordă consiliere
privind situaţia pe piaţa muncii din republică şi mediul economic în ansamblu, se organizează formări cu genericul
„Managementul carierei profesionale”, continuă stabilirea relațiilor de colaborare cu întreprinderile, se organizează
Târguri ale locurilor de muncă. La dispoziţia studenţilor şi masteranzilor este pus site-ul Centrului cu o bază
informațională solidă a întreprinderilor din republică, inclusiv a întreprinderilor-partenere. Este lansat Târgul virtual
al locurilor de muncă, unde Companiile interesate au posibilitatea să plaseze locurile de stagii și de muncă.
Concomitent, înscrierea la cursurile nominalizate este liberă şi majoritatea studenţilor şi masteranzilor nu este
antrenată în această activitate. Se cere o participare mai activă a catedrelor de specialitate şi a studenţilor la
Târgurile locurilor de muncă organizate în cadrul UTM. Atenţie sporită necesită monitorizarea angajării
absolvenţilor universităţii în câmpul muncii.
În scopul eficientizării serviciilor de consiliere în orientarea profesională a tineretului şi de ahgajare a
absolvenţilor universității în câmpul muncii Senatul
HOTĂRĂŞTE
1. A considera activităţile privind informarea și orientarea profesională a absolvenților liceelor și colegiilor, relațiile
cu întreprinderile și angajarea absolvenților în câmpul muncii satisfăcătoare;
2. Centrul universitar CENIOP va intensifica coordonarea activităţilor de orientare profesională a tineretului, de
consiliere în carieră şi de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor universităţii (S. Dîntu, I. Negru, N. Micşanschi);
3. Facultățile și Centrul CENIOP vor intensifica activitățile privind instruirea extracurriculară a studenților la
disciplina «Managementul carierei profesionale» (Decanii facultăților, S. Dîntu);
4. Facultățile, cu participarea Centrului CENIOP, vor organiza în lunile noiembrie-decembrie a Târgurilor locurilor
stagiilor de practică cu o eventuală angajare la lucru, iar în perioada mai-iunie CENIOP va organiza tradiționalul
Târg al locurilor de muncă în ansamblu pe Universitate (Decanii, S. Dîntu, N. Micşanschi);
5. În scopul antrenării masive a studenţilor şi profesorilor privind participarea la Târgurile locurilor de muncă
vacante, în ziua Târgurilor în cadrul Universităţii nu se vor organiza alte manifestaţii, precum şi activităţi didactice şi
examene pentru studenţii şi masteranzii anului absolvent (Departamentele şi secţiile universitare, decanii, şefii de
catedre);
6. Catedrele de specialitate vor asigura prezenţa studenţilor la Târgurile locurilor de muncă cu CV-urile
completate, precum şi a profesorilor la mesele rotunde organizate cu participarea întreprinderilor (Șefii de catedre);
7. Facultăţile şi catedrele de specialitate vor intensifica monitorizarea nominală a angajării la lucru a absolvenţilor
Ciclului I şi Ciclului II conform formularului elaborat de către CENIOP cu transmiterea informației Centrului CENIOP
și plasarea acesteia în sistemul Decanat - situaţia la data de 1 noiembrie anual (Decanii, Catedrele de specialitate,
N. Secrieru).
8. A plasa pe prima pagină a site-ului UTM banerele «Întreprinderi partenere» și «Cariera profesională a
absolventului» cu hiperlink-uri la site-ul centrului CENIOP (N. Secrieru, S. Dîntu).
9. Responsabil de realizarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr.
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