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Stimați studenți,
Ne cunoaștem chiar din primul an de facultate. Am vorbit, nu o dată, despre importanța covîrșitoare a
practicării profesiei pe care, din vocație, ați ales-o. Am încercat să vă prezint, în mod realist, dificultățile
pe care le veți întîmpina atunci cînd veți termina studiile universitare.
Pentru a-mi ține promisiunea, doresc să vă ofe un curs care o să vă ajute să găsiți răspunsuri la marile
întrebări pe care, sunt sigur vi le puneți. Cum îmi voi găsi un loc de muncă? Cum trebuie să mă pregătesc
pentr un interviu de angajare? Cum va trebui să-mi negociez contractual individual de muncă? Și încă
multe altele.
Iată ce vă ofer acum: Cursul Metode și tehnici de acces pe piața muncii
Domeniul pieței forței de muncă, îndeosebi din perspectiva identificării și accesării locurilor de muncă
disponibile, reprezintă subiect de interes pentru categorii extinse ale populației, de la tineri, elevi și
studenți, absolvenți, persoane salariate, șomeri etc. Domeniul este deosebit de interesant și pentru familiile
preocupate de evoluția socio-profesională a membrilor ei, sau de evoluția în carieră.
Cu certitudine, accesarea unui loc de muncă la absolvire este cel mai important moment de după
absolvirea studiilor universitare.
În multe țări europene, dar nu numai, clasificarea universităților ține seama de cîteva criterii extrem de
importante. Ocuparea unui loc de muncă la absolvire în specialitate, precum și dimensiunea salariului sunt
citerii esențiale pentru a așeza o universitate în fruntea clasamenteloruniversotare. Facultatea noastră a
înțeles toate acestea, iar acest curs este dovada interesului pentru pregătirea studenților, atunci cînd vor
accesa piața muncii. Știut fiind că modalitatea de abordare, fundamentată pe informațiile furnizate de acest
curs destinat studenților este extrem de importantă pentru orice subiect ce se adresează furnizorilor de
ocupare, adică de locuri de muncă, dar mai ales studenților am construit acest curs tocmai pentru a furniza
astfel de informații.
Pregătirea voastră, a viitorilor absolvenți, pentru a accesa un loc de muncă, pentru a realiza succesul
așteptat în managementul carierei, începînd cu etapele premergătoare, pînă la susținerea interviului de
angajare se realizează în funcție de mai multe elemente interconectate. În primul rînd dezvoltarea setului
de competențe obținute în învățămînt și completarea acestora cu alte tipuri de abilități poate fi, de cele mai
multe ori chiar constitue, un avantaj important în competiția pentru angajare. În al doilea rînd, prin acest
curs vom dezvolta și modalitatea de abordare a interviului de angajare și a angajatorului, respectiv
manifestarea unei conduite profesioniste, ireproșabile, optimiste în legătură cu succesul demersului.
Acest curs realizează, în fond, două oboective importante pe care ni le-am propus încă de acum
aproximativ 11 ani de cînd aceste curs este, an de an, ales de studenții din această facultate. Pe de o parte,
cum am arătat, dezvoltarea abilităților de a accesa piața muncii în scopul realizării personale, iar pe de altă
parte, deschiderea unei alte oportunități în cariera personală prin identificarea unui domeniu extrem de
populat cu subiecți ce fac/pot face obiectul asistenței sociale. Grupul de risc constituit din șomeri este cel
mai populat grup de risc, iar nevoia de profesioniști este foarte mare. În prezent instituțiile, fie publice, fie
private, ce operează pe acest domeniu sunt populate cu „specialiști” din diverse domenii, oricum nu
asistenți sociali. Cu alte cuvinte prin aceste curs, prin vizitele ce le vom organiza în instituții ce au ca
obiect de activitate asigurarea locurilor de muncă, prin prelegerile ce vor fi ținute din factori de decizie
din instituțiile statului, prin cunoașterea reciprocă se va deschide o nouă oportunitate în carieră.
Pe de altă parte, cursul este susținut într-o manieră modernă, puternic interactivă, în care alături de
considerentele teoretice veți găsi o seamă de elemente practice, de cunoaștere personală și de gestionare a
carierei ce vă pot fi de folos nu numai în acesarea pieței muncii, dar și în viața persională, în general.
Evaluarea va consta într-un scenariu prin care se va simula susținerea unui interviu de angajare, precum și
printr-un laborator interactiv.
Pentru detalii, sau informații suplimentare mă puteți găsi la telefonul 0747.046.701, sau la adresa
eblaga2007@yahoo.com.

