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RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN 

CARIERĂ 

2020-2021 

Aprobat prin decizia Senatului nr. 2576/26.11.2021. 

 

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) oferă servicii suport tuturor studenților 

Universității Sapientia din Cluj Napoca pe care îi însoțește de la începutul experienței 

academice, din anul I, până la absolvire. Pe de altă parte, activitatea CCOC se extinde și 

integrează, atât viitorii studenți prin activitățile de promovare a ofertei Universității în rândul 

liceenilor, cât și absolvenții, prin evenimentele și activitățile de carieră. 

Centrul de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI 

ORIENTARE ÎN CARIERĂ. Datorită specificității Universității Sapientia, fiind o universitate 

structurată pe trei facultăți care își desfășoară activitatea în patru centre de studiu: Cluj-Napoca, 

Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș, aceste activități sunt organizate în cadrul 

facultăților.  

Echipa CCOC propune și organizează activități pe întreaga durată a anului academic, unele 

având caracter permanent, altele fiind construite și adaptate în funcție de nevoile identificate sau 

de solicitările exprimate de către studenți și/ sau conducerea universității. 

Activitățile desfășurate se structurează conform direcțiilor de lucru.  

I. Consilierea vocațională a tinerilor (elevi de liceu) în vederea identificării unui 

program de studiu din cadrul Universității Sapientia din Cluj Napoca 

Considerăm că este important ca elevii să fie bine informați înainte de a aplica la facultate. Ei 

pot fi ajutați să aleagă un domeniu de studiu care să îmbine pasiunea cu profesia. În cadrul 

evenimentelor organizate tinerii primesc informații despre programele de studiu din cadrul 

Universității Sapientia din Cluj Napoca și domeniile în care pot activa după absolvire, despre 

activitățile extracurriculare la care pot participa pe parcursul anilor de studiu, precum și despre 

viața de student. 

Activitățile s-au desfășurat datorită pandemiei în cadrul programelor organizate online, față în 

față sau în mod de lucru mixt. S-au organizat vizite la școli, campania Universitatea vine la tine 

acasă,  Zilele virtuale ale porților deschise, respectiv mai multe concursuri pentru elevi. Aceste 

evenimente au rezultat un număr mai mare de 6700 elevi consiliați. Evenimentele organizate 

sunt prezentate în Tabelul 1. 
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Tabel.1. Activitățile privind consilierea vocațională a tinerilor (elevi de liceu) în vederea identificării unui program de studiu din cadrul 

Universității Sapientia din Cluj Napoca 

Funcțiile 

persoanelor care 

oferă servicii în 

cadrul CCOC și nr. 

acestora 

Website 

CCOC 

Tipurile de activități desfășurate în cadrul 

CCOC 

Nr. de 

elevi 

consiliați 

Nr. de 

studenți 

consiliați 

Nr. de 

absolvenți 

consiliați 

Dacă s-au 

realizat 

studii 

privind 

gradul de 

satisfactie in 

urma 

sesiunilor de 

orientare 

(DA sau NU) 

Facultatea de Ştiinţe și Arte din Cluj-Napoca 

-responsabil RP 

-cadre didactice 

-Asociația 

Studenţilor 

-studenți 

 

kv.sapientia.ro Lansarea și derularea campaniei de informare cu 

privire la diferitele programe şi linii de studii 

universitare oferite de universitatea noastră cu 

moto-ul: „Universitatea vine la tine acasă”   

Publicul ţintă: elevii din toate liceele cu predare în 

limba maghiară. 

Obiectivul general: informare şi consiliere a 

elevilor asupra rutelor educaționale şi 

ocupaționale disponibile în cadrul curriculei 

universitare, a sistemului de credite transferabile 

la nivel universitar, în conformitate cu Registrul 

național al calificărilor în învățământul superior şi 

Cadrul național al calificărilor. 

Durata campaniei: 20-25 octombrie 2020. 

Menținut online ca urmare a pandemiei. 

5000-5500   NU 

-coordonatorii 

programelor de 

studii 

-responsabil RP 

-cadre didactice 

-Asociația 

kv.sapientia.ro Informarea și orientarea elevilor din licee la 

programele Zilele virtuale ale porților deschise 

având următorul moto: „Un punct stabil în 

necunoscut” 

- diferite prezentări online cu teme specifice 

(planificarea carierei, decizia în carieră, marketing 

cca 500   NU 
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Studenţilor personal etc.) cu accent pe experienţa personală 

cât mai directă cu privire la ceea ce înseamnă 

viaţa de student, funcţionarea universităţii şi 

oferta educaţională 

- prezentarea clădirii în spațiul virtual  

- perioada: cinci zile, 26-30 aprilie 2021 

-studenţi  

-cadru didactic de 

specialitate 

 

kv.sapientia.ro Prelegeri tematice la școli din Cluj cu predare în 

lb. maghiară, la invitația diriginților claselor XII. 

Profesorii au la dispoziție o listă cu cadrele 

didactice ale facultății și temele oferite. 

Perioada: continuu, la cerere, fizic și online 

cca 554   NU 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc 

- cadre didactice de 

la Departamentul de 

Științe Sociale 

csik.sapientia.ro Apel pentru Concursul Venczel József, ediţia a 

VIII-a – dedicat elevilor de liceu 

Tema concursului: Efectele pandemiei asupra 

liceenilor 

Scopul concursului este crearea de oportunitate 

pentru discuţii legate de efectele pandemiei, ale 

vieții cotidiene ale generației Z, raportul elev 

scoală, învățare, timp liber , rutina zilnică, 

obişnuită etc. 

 Data apelului: 02.10.2020. 

Data depunerii candidaturilor: 25.10.2019 

Data concursului :09.11.2019. 

 200  NU 

-cadre didactice de 

la Departamentul de 

Științe Umaniste 

- responsabil RP 

csik.sapientia.ro Concursul de traductologie pentru liceeni, editia 

XII. „Gúzsba kötve táncolni” – „Dansând legat 

fedeleş” 

Acest concurs se organizează în patru categorii: 

 Româna –Maghiară 

 Maghiară- Româna 

 Engleză-Maghiară 

 Maghiară- Engleză 

Concursul se desfăşoară în două faze, prima 

eliminatorie se desfăşoară online, şi faza finală cu 

prezență fizică. 

120   NU 
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Unul dintre scopurile  concursului este crearea de 

oportunitate pentru discuţii legate de tematica 

orientării în carieră pentru liceeni si familiarizarea 

cu traductologia. 

Data apelului: 15.01. 2021. 

Data depunerii candidaturilor: 15.02.2021 

Data etapei finale a concursului :20.03.2021. 

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș 

- director CCOC 

- responsabil RP 

- coordonatorii 

programelor de 

studii 

ms.sapientia.ro Informarea și orientarea elevilor din licee în 

cadrul evenimentului Zilele virtuale ale porților 

deschise: - diferite prezentări online cu teme 

specifice (planificarea carierei, decizia în carieră, 

marketing personal etc.) cu accent pe experienţa 

personală cât mai directă cu privire la ceea ce 

înseamnă viaţa de student şi oferta educaţională a 

FSTU. 

Perioada: 10-14 mai 2021 

120   Nu 
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II. Consilierea și orientarea studenților Universității Sapientia din Cluj Napoca. 

Principalele activități privind consilierea și orientarea studenților Universității Sapientia din 

Cluj Napoca sunt: consilierea psihologică, consilierea și orientare în carieră, realizarea unor 

filme educative respectiv organizarea de cursuri și workshopuri.  

În aceste activități de consiliere psihologică și orientare a studenților, organizate în cadrul 

celor trei Facultăți într-un număr total de 35 evenimente – prin prezenţa personală sau online 

a celor implicaţi –, fiind consemnat o participare largă din partea studenţilor.  

Consilierea psihologică se adresează studenților care simt că au nevoie de sprijin, de suport, 

de susținere și de înțelegere în anumite momente ale vieții lor. Pe parcursul anului universitar 

2020-2021 au participat la şedinţe de consiliere individuală un număr de 8 studenţi, iar la 

consiliere de grup 10 studenți. Aceste activități s-au realizat în mediu online. 

Orientarea și consilierea în carieră se realizează prin mai multe programe organizate în 

cadrul facultăților, având rol în: 

 informarea și orientarea studenților din anul I de studii cu privire la cerinţele 

specifice introducerea în tot ceea ce înseamnă viața de student, mai ales în condițiile 

pandemiei; 

 informarea studenților privind activitățile extracurriculare, activitățile colegiilor de 

specialitate; 

 informarea studenților privind activitățile posibilitățile de cercetare (teme de 

cercetare, conferințe studențești); 

 informarea studenților privind activitățile ofertele de burse de mobilitate, burse 

oferite de mediul economic și burse de excelență; 

 consiliere, motivare, inclusiv trezirea interesului faţă de domeniile de studii, ştiinţă, 

definirea direcţiei de dezvoltate în carieră, privind locul de muncă, prin seria filmelor 

„#sapiophile-5stele” și Sapientia Podcast; 

 consilierea studenților din anii terminali în carieră, cu scopul de a de a cunoaște mai 

bine piața muncii, activitățile firmelor, și de a se informa despre ocupațiile cu 

posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung; 

 informarea studenților din anii terminali privind posibilitățile de angajare, oferte de 

locuri de muncă și stagii de practică.  

Organizarea de cursuri și workshopuri se realizează în continuu, însă datorită pandemiei 

acestea au fost organizate în mediul online. La aceste evenimente au participat un număr de 

aproximativ de 500 studenți.  

Lista evenimentelor organizate este prezentată în Tabelul 2. 
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Tabel 2. Consilierea și orientarea studenților Universității Sapientia din Cluj Napoca, sesiuni de formare 

Funcțiile 

persoanelor care 

oferă servicii în 

cadrul CCOC și nr. 

acestora 

Website 

CCOC 

Tipurile de activități desfășurate în cadrul 

CCOC 

Nr. de 

elevi 

consiliați 

Nr. de 

studenți 

consiliați 

Nr. de 

absolvenți 

consiliați 

Dacă s-au realizat 

studii privind gradul 

de satisfacție in urma 

sesiunilor de 

orientare (DA sau 

NU) 

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ȘI DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

Facultatea de Ştiinţe și Arte din Cluj-Napoca 

-coordonatorii 

programelor de 

studii 

-Asociația 

Studenţilor 

 

kv.sapientia.ro Informarea și orientarea studenților din anul I de 

studii cu privire la cerinţele specifice fiecărei 

specializări/direcţii de studii, introducerea în tot 

ceea ce înseamnă viața de student, inclusiv 

utilizarea platformei Neptun. Informările au fost 

organizate în cadrul săptămânii de înregistrare în 

perioada 13-17. septembrie 2020. 

 127  NU 

-responsabil RP 

-coordonatorii 

programelor de 

studii 

-coordonatorul 

centrului LinguaSap 

al facultății 

kv.sapientia.ro Informarea studenţilor din anii de studii III-IV 

(licență) respectiv anul II. (master) cu privire la 

cerinţele şi oportunităţile legate de examenul de 

limbi străine  

Data: 20 septembrie 2020. 

 66  NU 

-studenţi 

-cadru didactic de 

specialitate 

 

kv.sapientia.ro Cercetare privind nivelul de mulțumire a 

studenţilor legate de toate aspectele care privesc 

viaţa studențească. Pe lângă faptul că această 

cercetare a fost un studiu legat de disciplina 

Metodele de cercetare, ea a permis identificarea 

punctuală a unei serii de probleme cu care se 

confruntă studenţii, şi formularea unor sugestii de 

remediere. Rezultatele cercetării au fost discutate 

la nivel de departamente și la nivelul facultății. 

Acest studiu este legat de obiectivul general de 

reducerea abandonului universitar cauzat de 

 110  NU 
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motive profesionale sau de orientare în carieră, 

precum şi din motive personale sau de adaptare la 

mediul universitar. 

-studenţi  

-Asociația 

Studenţilor 

-cadru didactic de 

specialitate 

 

kv.sapientia.ro Cercetare privind situația cursurilor online în 

perioada stării de urgență și alertă. Pentru a 

beneficia de cursuri de calitate și pentru a continua 

studiile într-un mod confortabil și în siguranță, 

Asociația Studenților a lansat un chestionar online 

pentru studenți. Prin acest chestionar studenții au 

avut oportunitatea de a relata despre experiența lor, 

astfel oferind o șansă de a îmbunătăți calitatea 

cursurilor ținute online.  

Data: continuu, începând de 1 aprilie 2021 

 80  NU 

- responsabil CCOC 

- responsabil RP 

kv.sapientia.ro Pagina Facebook a facultății: 

Locuri de muncă pentru absolvenţi – Publicarea  

selectivă a anunțurilor de locuri de muncă 

corespunzător nivelului de pregătire a 

absolvenților noștri 

Data:  continuu 

  475 NU 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc 

secretariatul 

facultății, content 

creator/responsabil 

PR,   

 

 

csik.sapientia.ro „Bine a venit la facultatea noastră”  Primul film al 

anului universitar  din seria filmelor de consiliere, 

motivare:  Informarea și orientarea studenților din 

anul I de studii cu privire la cerinţele specifice 

introducerea în tot ceea ce înseamnă viața de 

student, mai ales în condițiile pandemiei. Publicat 

14 septembrie 2020., pe pagini web şi concomitent 

pagina de facebook al facultăţii (având 9500 

vizualizări) 

 400  NU 

- Asociația 

Studenților, cadre 

didactice de 

specialitate din 

facultate, Comisia   

csik.sapientia.ro Publicarea apelului (în data de 15.09.2020) pentru 

participare la  Conferinţa Ştiinţifică Studenţească 

al Facultăţii– Ediţia a XVII-a 

Cea de-a XVII-a ediţie a s-a desfășurat în format 

online,(în data de 10.11.2020)  şi a avut un număr 

record de participant (34 de lucrări) la  toate 

secțiunile organizate  Obiectivul principal al 

0 250 0 NU 



8 
 

acestor conferințe organizate în mod regulat în 

fiecare an  este impulsionarea cercetării științifice 

studenţeşti,  crearea unui cadru formal de 

manifestare a preocupărilor profesionale ale 

studenţilor, familiarizarea cu  specificul muncii de 

cercetare, şi cu modul de redactare şi prezentare a 

lucrărilor ştiinţifice. 

- Coordonator 

Erasmus-facultate 

-responsabil RP 

csik.sapientia.ro Publicarea apelului pentru obținerea de burse de 

mobilitate de studiu/stagiu practic  Erasmus pentru 

studenți (semestrul II al anului universitar 2020-

2021). 

Data : 24 septembrie 2020 

 800  NU 

- Directorii de 

departamente,  

-responsabil RP 

csik.sapientia.ro Publicarea rezultatelor apelului de Burse FERBER, 

pentru cei mai buni studenți, câte unul pentru cele 

patru domenii fundamentale ale facultăţii  pe baza 

rezultatelor obținute in anul universitar anterior  

Data : 21 septembrie 2020 

 800  NU 

- responsabil studio 

filme,content 

creator/ - responsabil 

PR 

 

-cadru didactic de 

specialitate şi 

studenţi 

csik.sapientia.ro Un nou episod „#sapiophile-5stele” din seria 

filmelor de consiliere, motivare, inclusiv trezirea 

interesului faţă de domeniile de studii, ştiinţă, 

definirea direcţiei de dezvoltate în carieră, privind 

locul de muncă. (Material de consiliere online) 

Titlul acestui episod este: Cele mai frecvente 

critici formulate în legătură cu învăţarea /predarea 

online. partea nr1. (Filmul a avut peste 11 de mii 

de vizualizări pe facebook) 

Data lansării filmului: 14.10.2020. 

7500 600 2300 NU 

- studenţi, 

responsabil PR 

csik.sapientia.ro A fost relansat  „SAPINEPE” (PoporulSapi) 

pagina specială din ziarul judeţean „Hargita 

Népe”, dedicat exclusiv evenimentelor legate de 

facultatea din Miercurea Ciuc. Această pagina 

apare săptămânal  atât în format tipărit ( distribuit 

către  toţi abonaţii  ziarul județean), cât si în format 

electronic,  cu acces neîngrădit către toţi cei 

interesaţi, pe pagina web a facultăţii.   

Pe paginile SAPINEPE sunt prezentate pe lângă 

200 400 300 NU 

https://www.facebook.com/hashtag/sapiophile?source=feed_text&story_id=1152259358206059
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ştiri legate de evenimente importante,  şi aspecte 

legate de viaţa universitară de zi cu zii, în principal 

prin  interviuri cu studenţii, care întru-n domeniu 

sau altul sau remarcat,  respectiv  cu cadrele 

didactice ale facultăţii. Aceste interviuri oferă un 

cadru optim pentru  prezentarea, surprinderea unor  

aspecte  concrete ale carierei de student respectiv 

de cadru didactic universitar.  Data relansării este 

20.10.2020. 

- responsabil studio 

filme, content 

creator/ -responsabil 

PR 

 

-cadru didactic de 

specialitate şi 

studenţi 

csik.sapientia.ro Un nou episod „#sapiophile-5stele” din seria 

filmelor de consiliere, motivare, inclusiv trezirea 

interesului faţă de domeniile de studii, ştiinţă, 

definirea direcţiei de dezvoltate în carieră, privind 

locul de muncă. (Material de consiliere online) 

Titlul acestui episod este: Predarea /învăţarea 

online. partea nr2. În acest episod au fost 

prezentate experienţele trăite atât de către studenţi 

cât şi de către profesori, aspecte plăcute şi mai 

puţin plăcute, experienţe utile pe care le va fi 

folositor şi după încheierea acestei perioade online 

forţate. (Filmul a avut peste 17 de mii de 

vizualizări pe facebook) 

Data lansării filmului: 22.10.2020. 

7500 600 2300 NU 

- responsabil studio 

filme,content 

creator/ - responsabil 

PR 

 

cadru didactic de 

specialitate şi 

studenţi 

csik.sapientia.ro Un nou episod „#sapiophile” din seria filmelor de 

consiliere, motivare, inclusiv trezirea interesului 

faţă de domeniile de studii, ştiinţă, definirea 

direcţiei de dezvoltate în carieră, privind locul de 

muncă. (Material de consiliere online) 

Titlul acestui episod este SINGURATAEA.. În 

acest episod dna Dr. Gergely Orsolya, cadru 

didactic al facultăţii noastre, analizează pe larg 

efectele pandemiei asupra relaţionării sociale, şi 

propune câteva soluţii pentru contracararea 

însingurării accentuate.  ,  (Filmul a avut peste 24 

de mii de vizualizări pe facebook) 

Data lansării filmului: 22.10.2020. 

50 200 50  

https://www.facebook.com/hashtag/sapiophile?source=feed_text&story_id=1152259358206059
https://www.facebook.com/hashtag/sapiophile?source=feed_text&story_id=1152259358206059
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-coordinatori de 

programe de studii, 

-responsabil CCOC 

csik.sapientia.ro Festivitate online de premiere a bursei de excelenţă 

„PALLAS ATHENE”,  pentru studenţi de la 

specializările BSC si MSC de științe economice  

pe baza rezultatelor obţinute în învățătură, 

activitatea de cercetare ştiinţifică și activism civic. 

Data anunțului: 08.12..2020 

 30  NU 

- responsabil studio 

filme,content 

creator/ -responsabil 

PR 

 

-cadru didactic de 

specialitate şi 

studenţi 

csik.sapientia.ro Un nou episod „#sapiophile” din seria filmelor de 

consiliere, motivare, inclusiv trezirea interesului 

faţă de domeniile de studii, ştiinţă, definirea 

direcţiei de dezvoltate în carieră, privind locul de 

muncă. (Material de consiliere online) 

Titlul acestui episod este NETIKETT.. În acest 

episod dna Dr. Prohászka-Rád Boróka , cadru 

didactic al facultăţii noastre analizează regulile de 

bune maniere - scrise şi nescrise ale spaţiului 

virtual, de care este bine să ţinem seama. (Filmul a 

avut peste95 de mii de vizualizări pe facebook) 

Data lansării filmului: 22.10.2020. 

100 300 200  

-coordonator 

program Erasmus, 

-responsabil PR 

-studenţi 

csik.sapientia.ro Erasmus+ Open Doors 

Scopul evenimentului familiarizarea studenţilor cu 

programul de mobilitate Erasmus+, condiţiile 

obţinerii bursei, oportunităţile profesionale 

existente. 

În cadrul evenimentului au loc şi o serie de 

prezentări ale experienţei personale trăite de 

studenţii care sau întors din stagii de mobilitate. 

Evenimentul a fost încheiat cu o sesiune de 

întrebări/răspunsuri. 

Data anunţului: 05 martie 2021. 

Data evenimentului: 11 martie 2021 

 200   

-Coordonator 

Erasmus-facultate 

-responsabil RP 

csik.sapientia.ro Publicarea apelului pentru obținerea de grant de 

mobilitate de stagiu  practic (vara 2021) Erasmus+ 

pentru studenți şi de mobilitatea de studiu. 

Data anunțului: 13.03.2021. 

 800  NU 

cadre didactice de 

specialitate , 

csik.sapientia.ro Sapientia Podcast – “Nyelvvizsga tippek” (Sugestii 

privind examenul de limbă străină) 

 322  NU 

https://www.facebook.com/hashtag/sapiophile?source=feed_text&story_id=1152259358206059
http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/sapientia-podcast-nyelvvizsga-tippek
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responsabil studio 

filme,content creator 

--  

Având în vedere faptul că în primăvară s-au 

înregistrat mulţi studenţi la examenul de limbă 

străină, cadrele didactice ale facultăţii noastre Dr.  

Mihály Vilma  şi Dr. Dégi Zsuzsanna au prezentat 

în cel mai nou episod  podcast  câteva sugestii cu 

privire de modul de pregătire pentru examenul de 

limbă străină. în special pentru ECL şi  Cambridge.  

Data anunţului 09.04.2021. 

-responsabil PR, 

-responsabil studio 

filme, 

-cadru didactic de 

specialitate 

csik.sapientia.ro Un nou episod „Sapiophile-” din seria filmelor de 

consiliere, motivare, inclusiv trezirea interesului 

faţă de alte domenii de studii, ştiinţă, definirea 

direcţiei de dezvoltate în carieră, privind locul de 

muncă. (Material de consiliere online) 

Titlul acestui episod este : Ce este munca ? 

Dr. Gergely Orsolya, în calitate de sociolog 

prezintă pe scurt modul de relaţionare a omului 

faţă  de munca proprie, atât din perspectivă 

istorică, cât şi din perspectiva problematicii 

specifice omului  contemporan. Definiţii, noţiuni 

de bază, munca pentru subzistenţă, versus munca 

pentru un salariu, noțiuni precum workaholic, 

homeoffice, burnout 

Acest episod a avut 18 mii de vizionări pe 

facebook. 

Data lansării filmului: 31.01.2020. 

1500 600 1300 NU 

cadre didactice de la 

Departamentul de 

Științe Sociale 

csik.sapientia.ro Eveniment online – Zilele profesiei HR. Scopul 

evenimentului organizat pe platforma GMeet, a 

fost aceea de a face cunoştinţă cu unele aspecte, 

teme respectiv provocări actuale  ale profesiei de 

specialist în resurse umane. Teme principale: Self-

branding, Employer branding, Sănătatea la locul de 

muncă, Leadership training,  

 Acest eveniment a fost deschis studenţilor, dar şi 

publicului larg. 

Data anunţului: 05.05.2021. 

Data evenimentului: 14-15.05.2021 

    

https://www.facebook.com/hashtag/sapiophile?source=feed_text&story_id=1152259358206059
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- cadre didactice, 

decanat, Consiliul 

Cercurilor Științifice 

Studenţeşti   

 

csik.sapientia.ro Publicarea apelului pentru obținerea de bursă de 

excelenţă „Sapientia Maximus Hallgatoi Díj-2021”  

( Studentul Sapientia Maximus -2021) pentru cel 

mai important rezultat obținut de studenţi  în 

domeniul cercetării ştiinţifice.  

 Data lansării apelului : 13.05.2021. 

    

cadre didactice de 

specialitate , 

responsabil studio 

filme,content creator  

csik.sapientia.ro Sapientia Podcast – “Vállalkozás női szemmel” 

(Antrepenoriatul văzut de femei) 

În cadrul acestui podcast dna Czirjak Kati, o 

adevărată ambasadoare a femeilor antreprenoare 

din Ardeal, împreună cu  studenta anul III Bagoly 

Anabella şi lect.univ.Dr. Gergely Orsolya, 

sociolog au discutat despre aspecte mai feminine, 

dar nu mai slabe al antreprenoriatului. 
Data anunţului 21.05.2021. 

 123  NU 

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș 

- director CCOC ms.sapientia.ro Consiliere psihopedagogică de grup la solicitare 

online 

 10 10 Nu 

- director CCOC ms.sapientia.ro Consiliere psihopedagogică individuală online  8 8 Nu 

-coordonatorii 

programelor de 

studii 

-Asociația 

Studenţilor 

 

ms.sapientia.ro Informarea și orientarea studenților din anul I de 

studii cu privire la cerinţele specifice fiecărei 

specializări/direcţii de studii, introducerea în tot 

ceea ce înseamnă viața de student, inclusiv 

utilizarea platformei Neptun. Informările au fost 

organizate în prima zi a anului universitar, 

14.09.2020. 

 393  Nu 

-coordonatorii 

programelor de 

studii 

-cadre didactice 

- responsabil CCOC 

 

 

 

 

ms.sapientia.ro Prezentări de firme online susținute de organizaţii 

apropiate domeniilor de studiu de la FSTU, care au 

făcut angajări, au oferit stagii de practică sau au 

dorit să-şi completeze baza de date cu studenţi şi 

absolvenţi interesaţi. Studenţii și absolvenţii au 

putut participa la workshopurile organizate de 

următoarele firme: 

- Continental – Intelligent glass control & Summer 

Internship – 23.02.2021 

- Combridge – Work with us – 25.02.2021 

 120 30 Nu 

http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/sapientia-podcast-nyelvvizsga-tippek
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- Plasmaterm – 02.03.2021 

- Fomco Wood – 09.03.2021 

- Dacpol – Oportunități de colaborare – 16.03.2021 

- Programul de mentorat U-Hub – 23.03.2021 

- Mol-Lub – 20.04.2021, 26.04.2021 

- Siemens Digital Industry Software - Safety 

assurance for automated driving systems - safety 

integrity levels – 21.04.2021 

- Pickit 3D - Camere Pickit3D: soluții simple 

pentru robotică – 06.05.2021 

- Continental - Utilizarea tehnologiei web în 

software-uri pentru automobile – 11.05.2021 

- S:)nrisa – IT ÉLET – 18.05.2021 

- Siemens Digital Industry Software - Scenario-

based virtual verification and validation of 

automated driving systems – 20.05.2021 

- Hirschmann Automotive – 25.05.2021 

- Fomco Education Center – Dare to be different – 

2021.05.31 

- responsabil CCOC 

- responsabil RP 

 Organizarea evenimentului online Construirea 

carierei în învățământul superior (Életpálya-építés 

a felsőoktatásban) în colaborare cu Oktatási 

Hivatal din Ungaria, în cadrul proiectului 

“Consolidarea cooperării tematice în domeniul 

educației publice și al învățământului superior cu 

țările învecinate din Bazinul Carpatic". În cadrul 

evenimentului au avut loc prelegeri și discuții 

libere privind încurajarea și motivarea studenților 

în finalizarea studiilor și dezvoltarea planificată a 

carierei. 

Data: 16.02.2021 

 234  Nu 

-Asociația 

Studenţilor 

- responsabil CCOC 

- responsabil RP 

 Organizarea Bursei locurilor de muncă online 

pentru facilitarea accesului studenților și 

absolvenților la locurile de muncă disponibile și 

interacțiunea directă cu cei 15 agenți economici. În 

cadrul acestui eveniment participanții au avut 

 122 87 Nu 
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posibilitatea de a cunoaște mai bine piața muncii, 

activitățile firmelor, ofertele de locuri de muncă și 

de stagii de practică ale acestora, și de a se informa 

despre ocupațiile cu posibilități mai mari de 

angajare pe termen mediu și lung.  

Data: 08.05.2021 

- responsabil CCOC 

- responsabil RP 

ms.sapientia.ro Publicarea pe pagina de internet a anunțurilor de 

angajare, la solicitarea firmelor cu care FSTU are 

relații de colaborare. 

Data: continuu 

 - - Nu 

- responsabil CCOC 

- responsabil 

proiecte 

ms.sapientia.ro Publicarea apelurilor pentru obținerea diferitelor 

burse pentru studenți: 

- Bursa Klebersberg Kuno – 22.01.2021 

- Bursa EIT Jumpstarter – 02.03.2021 

- Bursa Institutului Bálványos – 11.03.2021 

- Bursa Asociație Culturale Helikon – 24.03.2021 

- Bursele Fundației Communitas – 19.04.2021 

- Universitatea de vară "EUtopia 2021-27? Visions 

and Missions of Europe" – organizată de 

Universitatea din Pécs, 11.05.2021 

- Bursa Sapientia Maximus – 28.05.2021 

- Bursa pentru lucrări de licență Dura László – 

01.06.2021 

- Universitatea de vară organizată de Universitatea 

ELTE din Budapesta – 06.06.2021 

- Bursa Collegium Talentum – 24.06.2021 

- Bursa Hunyadi János – 23.07.2021 

 - -  

SESIUNI DE FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc 

-responsabil PR, 

cadru didactic  

specialitate 

csik.sapientia.ro Prelegere cu tema Efectele asupra sănătății al 

muncii in fata calculatorului  -- dr. habil. Berényi 

László (Universitatea Miskolc, Ungaria) Tema în 

domeniul  ergonomiei este din ce mai mare 

actualitate, având in vedere faptul că procentul de 

virtualizare in general, respective munca în 

compania instrumentelor IT,este în creștere 

50 300 100 Nu 
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ascendentă, şi are multiple consecinţe negative pe 

termen lung, trecute cu vederea de cele mai multe 

ori. Prelegerea a avut loc cu ocazia sesiunii plenare 

a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti al Facultăţii. 

Data  07.11.2020. 

-cadre didactice de 

specialitate, -

responsabil CCOC 

csik.sapientia.ro “Hogyan lesz ötletből vállalkozás” ( Cum se 

transformă idea într-o afacere ) I-fempower –

proiect (Erasmus+program) 

A treia sesiune online  de  pregătire în domeniul 

antreprenoriatului feminin. 

 Căutarea de parteneri, schimb de know how, 

întâlnire cu  business angels, La eveniment 

studenţii pot să-si prezinte ideile de afaceri in 

legătură cu care primesc  feed back de la un juriu 

de specialitate, în idea de dezvoltare a ideii  într-o  

afacere adevărată, reală.   Data lansării: 

01.02.2021. 

 45   

responsabil CCOC, 

expert partener 

csik.sapientia.ro Seminar online cu titlul „Életpálya építés a 

felsőoktatásban” ( Managementul  unei cariere de 

succes în învăţământul superior) . Seminarul a fost 

susținut de dna Csenge Enikő, expert de la Oficiul 

Educaţiei (Oktatasi Hivatal), din Budapesta, 

Ungaria 

Data lansării; 17.01.2021. 

    

Raport elaborat de: 

Conf, univ. Dr. Gyöngyvér Mara 

Prorector didactic 

 

Data:2021.11.2
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