
Aprobat prin decizia CA, nr. 6/24.11. 2021. 

Plan de activitate pentru anul 2022 al Centrului de consiliere și 
orientare în carieră 

1. Lansarea campaniei de informare cu privire la diferitele programe și cicluri de studii 
universitare oferite de universitatea noastră: „Universitatea vine la tine acasă”. 
(Publicul țintă: elevii din toate liceele cu predare în limba maghiară.) 

2. Prelegeri tematice la școli şi licee cu predare în lb. maghiară, la invitația diriginților 
claselor XI-XII. 

3. Organizarea de concursuri de specialitate pentru elevi și studenți: 

– Concursul Venczel József 

– „Gúzsba kötve táncolni” – „Dansând legat fedeleş” 

– Concursul ECN (concurs internațional de programare) 

– Concursul Hermann Ottó  

4. Informarea studenților din anul I de studii cu privire la cerințele specifice fiecărei 
specializări/direcții de studii, şi consilierea în alegerea rutei proprii, a disciplinelor 
opționale, facultative, respectiv privind oportunitățile studierii limbilor străine şi a 
limbii române (comunicare generală, respectiv limbaj de specialitate). 

5. Informarea studenților din anii de studii terminali (III-IV la nivel licență, respectiv 
anul II. la nivel master) cu privire la cerințele şi oportunitățile legate de examenul de 
competenţă lingvistică, organizarea de cursuri de pregătire pentru elaborarea 
lucrării de finalizare a studiilor, a lucrărilor științifice, precum şi de traininguri şi 
work-shopuri de comunicare. 

6. Cercetare privind nivelul de mulțumire a studenților legat de toate aspectele care 
privesc viața studențească, şi legat de curricula programului de studiu urmat. 

7. Organizarea conferințelor științifice studențești, la nivel de facultate, respectiv nivel 
regional, sprijinirea participării la conferințe şi concursuri de nivel internațional. 

8. Consiliere psihopedagogică de grup, la solicitare. Suport spiritual din partea 
reprezentanților cultelor bisericești maghiare din Transilvania.  

9. Bursa locurilor de muncă: prezentări de firme şi organizații cu activități legate de 
domeniile de studiu. 

10. Publicarea apelurilor pentru obținerea diferitelor burse pentru studenți. 

11. Organizarea work-shopului: “Cum devine CV-ul, o oglindă personală?” 
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