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Pe parcursul anului universitar 2016-2017, CCOC a realizat 

minim 447 consilieri 

 CCOC a realizat ședințe de consiliere individuale sau de grup de cca 50 de 

consilieri înscrise pe liste, pe lângă multiplele activități de consiliere desfășurate 

cu studenți/absolvenți la vizita acestora în secretariat; 

 În urma acordurilor de parteneriat încheiate între Universitatea “Danubius” și 3 

instituțiii de învățământ preuniversitar (Liceul Teoretic “Dunărea“ Galați, Colegiul 

Național "Mihail Kogălniceanu" Galați, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 

Galați) CCOC a consiliat cca 45 elevi din ani de clasele a XI-a și a XII-a – 

(albume foto, proces verbal al activității); 

 În sesiunile de admitere la facultate (3 iulie -1 august 2017 și 1 - 26 septembrie 

2017) CCOC a realizat minim 350 consilieri cu candidați la admitere pentru 

programe de studii de licență, masterat și postuniversitare (din Galați, Brăila și 

ocazional din restul țării) – CCOC a diseminat informațiile în social-media, pe 

pagini și grupuri de acces online, la nivel de universitate, local și național. Din 

această perioadă s-au realizat instantanee și albume foto, video; 

 În perioada admiterii 2017, CCOC a colaborat cu cadre didactice, Serviciul 

Secretariat, biblioteca universității, casieria; a consiliat și înscris candidați, iar după 

încheierea perioadei de înscriere, a ajutat la introducere de dosare în programul 

UMS; 



CCOC a administrat pagina web a Centrului, aflată pe site-ul 

universității 

CCOC a postat periodic informații utile dezvoltării educaționale și profesionale, 

preluate din diferite surse, privind posturi vacante/internshipuri la nivel local și național, 

concursuri, școli de vară, burse, evenimente de carieră și le-a diseminat în social-media 

pe pagina Career4u, pe paginile a 2 facultăți ale universității, în grupuri de absolvenți dar 

și în alte grupuri  aparținând comunităților la nivel local/național.  

CCOC a postat informații privind 8 evenimente de carieră la nivel 

local/regional/național: 

Târg de carieră în București - Angajatori de Top 2016: 14 si 15 octombrie 2016 la Sala 

Palatului în București și în 21-22 octombrie 2016 în Timișoara,  

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți din Galați și Tecuci - 20 octombrie 2016 

organizată la nivel național de ANOFM și la nivel local de AJOFM Galați,  

Bursa locurilor de muncă din Galați și Tecuci - 7 aprilie 2017 organizată la nivel național de 

ANOFM și la nivel local de AJOFM Galați,  

Programul Work and Travel USA 2017,  

Târgul de carieră Angajatori de TOP 2017: 24 - 25 martie 2017 în București și 17-18 martie 

2017 în Timișoara, 

Târgul de carieră Angajatori de TOP Virtual: 3 aprilie - 16 aprilie 2017, 

Caravana joburilor Lidl la nivel național,  

Târgul Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți 2017: 15 iulie-13 august 2017.  

 



CCOC a participat/organizat/prezentat la următoarele evenimente: 

1.CCOC a participat la Bursa de locuri de muncă pentru absolvenți din 20 octombrie 

2016, 

2. În 15 noiembrie 2016, CCOC a organizat în parteneriat și a realizat 1 eveniment de 

consiliere și orientare în carieră cu un grup de 25 elevi de clasa a XI-a și a XII-a Liceul 

Teoretic "Dunărea" Galați (CCOC a încheiat acord de parteneriat), 

3. 21 noiembrie 2016, CCOC a organizat în parteneriat și a realizat 1 eveniment de 

consiliere și orientare în carieră cu un grup de 20 elevi de clasa a XII-a de la Colegiul 

Național "Mihail Kogălniceanu" din Galați (CCOC a încheiat acord de parteneriat), 

4. CCOC a participat la Bursa de locuri de muncă din 7 aprilie 2017, 

5. Pentru evenimentul din 10 aprilie 2017, CCOC a colaborat cu AJOFM Galați la 

organizarea Seminarului Eures în universitate și a participat la evenimentul interactiv, 

6. În 12 aprilie 2017 CCOC a participat la evenimentul interactiv Career Talks, 

7. În 16 mai 2017, CCOC a prezentat CCOC, facebook Career4u, platforma 

CAREER4U, doamnei Elsie Manalang Canlas cadru didactic și director de departament 

la Tarlac State University, cu ocazia evenimentului AUAP Learning and Sharing Forum, 

8. În 29 august 2017, CCOC a prezentat "CAREER4U - platformă virtuală pentru o 

carieră reală", în cadrul evenimentul de diseminare din cadrul cadrul proiectului 

european “Fairguidance” - "Consilierea și orientarea, suport în facilitarea accesului la 

educație, formare și piața muncii pentru persoanele dezavantajate", organizat de 

AJOFM Galați la Universitatea "Dunărea de Jos„; la eveniment au participat cca 60 de 

persoane care activează în domeniul consilierii în carieră și educației. 



CCOC A PARTICIPAT LA 2 BURSE ALE LOCURILOR DE 

MUNCĂ 

20 octombrie 2016 - Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 2016 
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7 aprilie 2017 Bursa Locurilor de muncă din Galați și Tecuci 

 

 

 

 

 

 

CCOC A PARTICIPAT LA 2 BURSE ALE LOCURILOR DE 

MUNCĂ 
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Consilieri 



Consilieri la admitere 



Consilieri la admitere 



Consilieri la admitere 











CCOC a menținut link permanent pe Portalul Danubius Online, 

în scopul creșterii vizibilității Centrului 



CCOC a actualizat și făcut permanent postări pe pagina web 

a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 
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CCOC a actualizat și făcut permanent postări pe pagina web 

a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 



CCOC a făcut permanent postări pe pagina de social-media 

Career4u 

Între 01.10.2016 – 30.09.2017 aprecierile online pentru facebook Career4u 

au crescut de la 679 la 942, cu 934 de persoane care urmăresc postările 

paginii.  

Pe social-media Career4u, CCOC a:  

diseminat postări de joburi făcute periodic pe pagina web a CCOC,de cca 

180, 

diseminat postări de evenimente, oportunități de carieră, târguri de carieră, 

oportunități gratuite sau cu costuri mici, pentru învățare, de cca 130, 

diseminat postări de internshipuri/voluntariat de cca 46, 

diseminat postări privind cariera în funcție de studiile de licență/masterat 

urmate, dezvoltarea carierei, de cca 63, 

diseminat acțiunea de pregătire pentru examenul de bacalaureat, de cca 13, 

diseminat Admiterea de cca 136. 

În același timp cu postărilor create în urma actualizării paginii web a CCOC 

cu informații, pe facebook Career4u au fost diseminate multe alte informații 

de interes pentru elevi, studenți și absolvenți, preluate din diferite surse. 

 



CCOC a făcut permanent postări pe pagina de social-media 

Career4u 







CCOC a făcut permanent postări pe pagina de social-media 

Career4u 
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CCOC a făcut permanent postări pe pagina de social-media 

Career4u 



CCOC a făcut permanent postări pentru absolvenți, pe platforma 

absolvenților și pe social-media Alumni Danubius University 

În perioada 01.10.2016 – 30.09.2017 pentru absolvenți:  

CCOC a postat pe Platforma Alumni cca 2351 joburi, cca 44 

internshipuri; a însumat cca 16 postări utile în dezvoltarea carierei, 

cca 10 postări cu evenimente, cca 3 postări utile în antreprenoriat, 

În urma postărilor de joburi, internshipuri, evenimente pe pagina 

web a Centrului, CCOC a diseminat informațiile pe social-media 

Alumni Danubius University și pe grupuri închise de absolvenți 

danubieni, dar și la nivel local, 

CCOC a postat direct și informații utile în carieră, preluate din 

diferite surse, 

Aprecierile pentru social-media Alumni Danubius University au 

crescut de la 791 aprecieri la 870 aprecieri, 

Pagina de social-media Alumni Danubius University înregistrează 

846 de urmăritori. 



CCOC a făcut permanent postări pentru absolvenți, pe platforma 

absolvenților și pe social-media Alumni Danubius University 



CCOC a făcut permanent postări pentru absolvenți, pe platforma 

absolvenților și pe social-media Alumni Danubius University 



CCOC 







Contact: 

Vă mulţumesc!  antonetaglod@univ-

danubius.ro  

 cariera@univ-danubius.ro 

 0372 361 250 

 CAREER4U 

www.career4u.ro 

 

 Career4u 
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