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1. Scop 

Misiunea Comisiei de consiliere și orientare în carieră este a planifica, organiza, 

implementa și a coordona activităţile de oonsiliere și orientare în carieră în colaborare cu 

structuri ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timisoara și ale Facultăţii 

de Farmacie (Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, Decanat, Secretariat, Director 

CSUD, coordonatori ai programelor de rezidențiat, coordonatori ai programelor de studii 

masterale etc) și din exteriorul ei (reprezentanţi ai Colegiului Farmaciștilor, Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, ai mediului economic 

farmaceutic) pentru a răspunde nevoilor semnalate de studenţi, pentru a-i informa asupra 

oportunităţilor și a perspectivelor de continuare a studiilor și profesionale, pentru a reduce 

reconversia profesională în rândul absolvenţilor Facultăţii de Farmacie. 

Activităţile de orientare în cariera urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea 

individului cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al 

propriei cariere. Orientarea în carieră vizează activităţi de informare, activităţi de consiliere și 

de asemenea educaţia pentru carieră (dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru 

managementul propriei carieră). 

 

2. Cadru legal 

- Legea Educației Naționale (Legea nr.1/2011);  

- Legea nr. 677/21.09.2001 privind protecția la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date;  

- Ordinul Nr.650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind 

organizarea şi funcționare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 

învățământ superior din România 

- Carta Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Farmacie din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

 



 

 

3. Obiective 

o dezvoltarea capacităţii decizionale și a aptitudinilor transversale pentru studenţii 

Facultăţii de Farmacie în raport cu aspecte legate de managementul carierei în contextul 

dinamicii pieţei muncii  

o dezvoltarea și încurajarea unei atitudini pozitive și responsabile față de valorificarea 

optimă și creativă a propriului potențial și a capacității de autoevaluare și utilizare a 

feedback-ului în scopul structurării adecvate a unei imagini de sine 

o informarea studenţilor cu privire la  rutele educaţionale și ocupaţionale  

o orientarea și consilierea studenţilor în vederea planificării și gestionării optime a 

traseului educaţional și profesional  

o compatibilizarea individului cu profilul de carieră 

o creșterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor și absolvenţilor Facultăţii de 

Farmacie 

o facilitarea legăturii/relaţiei dintre studenţi și piaţa muncii, astfel încât să aibă cunoștinţă 

încă din timpul facultăţii de oportunităţile și provocările reale ale statutului de angajat  

o asigurarea de suport în vederea pregatirii portofoliului de angajare  

o reducerea abandonului universitar și a reconversiei profesionale 

 

 

4. Activităţi desfășurate 

  

o consiliere educaţională și vocaţională 

o sesiuni de informare și orientare a studenţilor în vederea cunoașterii perspectivelor și a 

oportunităţilor de continuare a studiilor și profesionale  

o sesiuni de pregătire a portofoliului profesional 

o încheierea de parteneriate cu mediul privat în vederea plasării studenţilor în stagii de 

voluntariat 

o organizarea de întâlniri, sesiuni de dezbateri între studenţi și reprezentanţi ai mediului 

economic (reprezentanţi ai companiilor farmaceutice producătoare de medicamente, 

reprezentanţi ai farmaciilor comunitare independente și de lanţ, ai farmaciilor de spital 

etc)   



 

 

o realizarea unor studii și analize periodice privind abandonul universitar și integrarea 

absolvenţilor pe piaţa muncii  

o îndrumarea (dacă este necesar) spre consiliere psihologică în cadrul Compartimentului 

de orientare și consiliere psihologică al UMFVBT  

 

Pentru o desfăşurare optimă a activităţilor propuse, Comisia de consiliere și orientare în 

carieră menţine o legătură permanentă cu reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii de 

Farmacie, cu reprezentanţii Ligii Studenţilor Farmaciști din Timișoara și cu tutorii de an ai 

anilor terminali. 

 

 

5. Componenţa comisiei 

Președinte: Conf. univ. dr. farm. Laura Sbârcea  

Membrii:   Conf. univ. dr. farm. Lenuța-Maria Șuta  

       Conf.univ. dr. farm. Angela Caunii  

       Șef lucrări dr. farm. Florina Ardelean  

       Asist. univ. dr. farm. Felicia Andrei 

       Grosu Ionela – student anul V (2021-2022) 

       Ivănoiu Elena Mădălina - student anul V (2021-2022) 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința online a Comisiei de consilirere și orientare în 

carieră din data de 27.10. 2021. 

 

 

 


