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CENTRUL DE CONSILIERE ŞI 
ORIENTARE ÎN CARIERĂ AL 

UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI
 Petroşani, str. Universităţii nr. 20

MISIUNE
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din cadrul Universităţii din Petroşani îşi 

propune să ofere servicii complexe de informare, consiliere vocaţională şi orientare în carieră actualilor 
şi potenţialior studenţi ai Universităţii din Petroşani, indiferent de forma de învăţământ şi ciclul de 

studii pe care îl urmează, în scopul dobândirii de abilităţi şi competenţe specifice pentru obţinerea unui 
loc de muncă în domeniul programelor de studii absolvite. al.

Persoane de contact: 
Consilier vocaţional

Lector univ. dr. FELICIA ANDRIONI 

Psiholog

 Lector univ. dr. ROXANA PLEŞA 

”O călătorie de o mie de leghe începe cu un pas”
                Confucius

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată 
planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;

2. Reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, 
precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar.

3. Facilitarea relaţiei dintre studenţi / absolvenţi şi piaţa muncii

4. Creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.

BENEFICIARI

a) studenţii Universităţii din Petroşani, indiferent de forma de învăţământ sau de programul de studiu 
pe care aceştia îl frecventează, inclusiv studenţii veniţi la studii în Universitatea din Petroşani prin 

programul de mobilităţi;

b) elevii din anii terminali de liceu, în baza parteneriatelor încheiate cu unităţile din învăţământul 
preuniversitar;

c) absolvenţii de studii superioare din interiorul sau din afara Universităţii din Petroşani interesaţi de 
oferta de pregătire profesională a UPET pe tot parcursul vieţii;

d) companiile şi instituţiile de profil (în domenii în care UPET pregăteşte specialişti).
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