Participare DCP-UVAB la Conferinţa Internaţională
“Career Management in Knowledge Based Society”
30-31 Mai 2013
În perioada 30-31 Mai 2013, directorul Departamentului de Consiliere Profesională,
conf.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu şi psiholog Maria Puiu, au participat la prima ediţie a
Conferinţei Internaţionale “Career Management in Knowledge Based Society” (CMKS), care a avut
loc la Alba Iulia.
În cadrul evenimentului organizat de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în
Carieră(CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu
Universitatea din Czestochowa - Polonia, Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Municipiului Alba
Iulia, reprezentantele departamentului au susţinut la secţiunea „ Consilierea carierei şi dezvoltarea
personală”, lucrarea

„Reference points on the road to building the integrated AKA career

counselling model”, apreciată de audienţă mai ales pentru modelele şi practicile interesante de
realizare a consilierei carierei (workshop-urile Consilierea în carieră I şi II, Planul de carieră I şi II,
programul de voluntariat, sesiunile de evaluare şi testare psihologică, consilierea şi informarea
vocaţională, consilierea şi orientarea profesională - planul educaţional, personal, planul carierei,
sesiunile de motivare, întâlnirile cu angajatorii), precum şi pentru finalitatea de maximă relevanţă a
acestora, şi anume competenţa transversală de realizare a managementului carierei prin intermediul
planului integrat de carieră.
La secţiunile menţionate în programul conferinţei au participat profesori, cercetători şi
psihologi de la 10 universităţi din ţară şi străinătate: Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti,
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea din Petroşani, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea RomânoGermană din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Czestochowa (Polonia),
Universitatea din Huelva (Spania), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Conferinţa Managementul carierei în societatea bazată pe cunoaştere va avea loc o dată la
doi ani, la această primă ediţie participând la activităţile prevăzute în programul conferinţei
aproximativ 200 de persoane, dintre care 150 de studenţi.

