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Conţinutul succint al cursului: 

Consilierea privind cariera - conținut si specific 

Teorii privind alegerea profesiei şi construirea carierei: teorii ne-psihologice şi teorii psihologice 

Metode si tehnici de consiliere si management al carierei 

Auto-managementul carierei 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: operarea cu 

teorii și concepte fundamentale din sfera consilierii și orientării în carieră; proiectarea și derularea de intervenții la nivel 

de grup și organizație; consilierea, orientarea și asistarea psihologică a diverselor categorii de persoane / grupuri 

educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați, persoane cu CES) în instituții și organizații educaționale privind 

consilierea și orientarea în cariară; consilierea psihologică și vocațională, optimizarea deciziilor privind cariera; 

autoevaluare și diagnoza nevoilor de formare; cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, 

specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul consilierii vocaționale; utilizarea metodelor şi tehnicilor 

eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue. 
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