I.3.4. Activitatea “Centrului de Consiliere Profesională a Studenților” – Iulian Spătărelu
Activităţi derulate de CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE
PROFESIONALĂ CICPS în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în rezumat şi în extenso:
In rezumat, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 activitatea desfășurată în cadrul CICP
poate fi rezumată în următoarele puncte:











15 prezentări tematice efectuate de firme de prestigiu, ce desfăşoară activităţi în domeniul
construcțiilor;
o prezentare a unui proiect derulat de parteneri care oferă posibilitatea consilierii studenților
pentru dobândirea cunoștințelor antreprenoriale şi de demarare a de afaceri personale;
organizarea Campionatului de Management la UTCB, program dedicat studentilor din an
terminal sau masteranzilor, in colaborare cu compania Catalyst Solution
2 acţiuni de distribuire de reviste privind popularizarea unor târguri de joburi altele decât cele
organizate în cadrul UTCB;
promovarea unor anunţuri de angajare pentru un număr total de 30 studenţi;
facilitarea depunerii unui număr de 180 CV din partea studenţilor, la diverse societăţi
comerciale;
realizarea unui număr de 11 de întâlniri de discuţii pe teme de angajabilitate la care au
participat un număr de 100 studenţii din UTCB şi reprezentanţii unui număr de 4 societăţi
comerciale;
vizite pe şantiere de construcții civile si industriale;
realizarea de chestionare pentru studenţi si angajatori privind integrarea tinerilor absolvenți ai
Universității Tehnice de Construcții București pe piața muncii în domeniul construcțiilor;
organizare masa rotundă în Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, in cadrul
proiectului CNFIS – FDI – 2017 – 0373 „Îmbunătățirea șanselor de integrare a tinerilor
constructori pe piața muncii”, cu participarea unor companii si instituții reprezentative din
domeniul construcțiilor și a unui număr de 67 de studenți.

In extenso s-au efectuat următoarele activităţi de către CICPS :
Distribuţie revista oferte locuri de muncă


2 distribuiri a revistei „Angajatori de Top”; Catalyst, UTCB

Participări la târguri şi expoziţii
 2017.04.23 – 26 EXPOCONSTRUCT: Vizita cu un număr de 37 de studenţi,
informatii despre vizite, pregătire CV + cărţi de vizite pentru angajabilitatea
studentilor.
 2017.10.12 Târgul Tehnic International București, Vizita cu un număr de 16 de
studenţi.
Solicitări angajare
2017.03.23 – Oferta de angajare pentru 2 absolvenți FCCIA, lansat de DANYA CEBUS
ROM SRL
2017.04.21 – Oferta de angajare pentru 2 absolvenți FCCIA lansată de SC Inco Industry SRL
2017.05.03 - Oferta de angajare pentru 14 absolvenți FCFDP si 3 absolvenți FCCIA lansată
de CNAIR
2017.05.10 – Oferta de angajare pentru 1 absolvent FCCIA lansata de SC. Arhisfera
Consulting SRL
2017.06.23 – Oferta de angajare pentru 2 absolvenți FCCIA lansata de S.C. FORWARD
ENGINEERING S.R.L.
2017.07.12 – Oferta de angajare pentru 2 absolvenți FCCIA lansata de SC Dexth Proiect
SRL,
2017.08.09 – Promovare oferta angajare 2 ingineri FCFDP, Compania Națională de Cai
Ferate BUCURESTI – Sucursala Galați;

2017.09.06 – Anunț angajare: “Firma de construcții cu activitate in Germania, angajează 2
tineri ingineri în construcții, cunoscători de limba germane. CV-urile se vor transmite la
adresa de email: hr@dradubau.eu
2017.10.02 – Promovare oferta angajare 3 studenţi/ingineri FCCIA, societatea SimeROM
S.R.L.
Alte activități derulate de CICP pe perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
2017.03.23-26 – Angajatori de Top București / Sala Palatului - Cel mai mare targ de cariera,
care reunește zeci de companii aflate in expansiune, workshop-uri si conferințe
pe teme de cariera si standuri speciale pentru consilierea CV-ului candidaților.
2017.03.23 – participare cu studenţii la Conferința Managementul deșeurilor din construcții,
Romexpo
2017.05 – participare la organizarea Construct Fest 2017
2017.05.30-31 – participare cu studenţii la prelegerile susținute de Dr. Matsutaro Seki,
"Construction Technology in Japan" și "Seismic Isolation and Vibration
Control in Japan"
2017.06.15-08.13 – Târgul Virtual Hipo.ro pentru Absolvenți 2017 – Informare si consiliere
studenţi in concepere si redactare CV si Scrisoare de intenție
2017.10.20-21 – Angajatori de Top București / Sala Palatului - Cel mai mare targ de cariera,
care reunește zeci de companii aflate in expansiune, workshop-uri si conferințe
pe teme de cariera si standuri speciale pentru consilierea CV-ului candidaților.
2017.10.26 – Vizita șantier Sector 2, București, cu studenţii de anul IV IUDR
2017.10.27 – Vizita șantier Sector 2, București, cu studenţii de anul IV CCIA
2017.11.02 – Vizita șantier PIPERA, oraș VOLUNTARI, cu studenţii de anul IV IUDR
2017.11.03 – Vizita șantier PIPERA, oraș VOLUNTARI, cu studenţii de anul IV CCIA
2017.06 - realizarea de chestionare pentru studenţi si angajatori privind integrarea tinerilor
absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București pe piața muncii în
domeniul construcțiilor;
2017.11.24 - organizare masa rotundă în Facultatea de Construcții Civile, Industriale și
Agricole, in cadrul proiectului CNFIS – FDI – 2017 – 0373 „Îmbunătățirea
șanselor de integrare a tinerilor constructori pe piața muncii”, cu participarea
unor companii si instituții reprezentative din domeniul construcțiilor și a unui
număr de 67 de studenți.
Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pentru studenţii CCIA+IUDR, anul IV.
Tabel acţiuni efectuate
Nr. Data
Ora
Locația
Numele societății Tema prezentării
1
2
3
4

2017.03.06
2017.03.07
2017.03.13
2017.03.14

14 – 15
10 - 11
15 - 16
10 - 11

III.1 (CCIA)
II.1 (IUDR)
III.3 (IUDR)
II.2 (CCIA)

HILTI
HILTI
FARESIN
FARESIN

Sisteme de ancoraje
Sisteme de ancoraje
Sisteme moderne de cofraje
Sisteme moderne de cofraje

Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pe teme de angajabilitate pentru
studenţii FCCIA - Master Ingineria Clădirilor, an I.
Tabel acţiuni efectuate
Nr. Data
Ora
Locația
Numele societății Tema prezentării
1
2

2017.05.04
2016.05.11

18 - 20
18 - 20

F.C.C.I.A, III.1
F.C.C.I.A. III.1

HILTI
HILTI

3

2016.05.18

18 - 20

F.C.C.I.A. III.1

FARESIN

Sisteme de ancoraje
Aparate de măsură si
determinări defecte
Sisteme moderne de cofraje

Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pe teme de angajabilitate pentru
studenţii FCCIA - Master Tehnologia si Managementul Lucrărilor de Construcții, an I.

Nr. Data

Tabel acţiuni efectuate
Tema prezentării

Ora

Locația

Numele
societății

F.C.C.I.A,
II.2
F.C.C.I.A.,
II.2
F.C.C.I.A.,
II.2

HILTI

Sisteme de ancoraje

HILTI

Aparate de măsură si determinări
defecte
Sisteme speciale de cofraje

1

2017.05.03

18 - 20

2

2016.05.10

18 - 20

3

2016.05.17

18 - 20

FARESIN

Organizare prezentări tehnice + masă rotundă pe teme de angajabilitate pentru
studenţii FCCIA - Master Tehnologia si Managementul Lucrărilor de Construcții, an II.
Tabel acţiuni efectuate
Nr. Data
Ora
Locația
Numele societății Tema prezentării
1
P.1 U
HILTI
Sisteme de ancoraje
2017.05.03 16 - 18
2
P.1 U
HILTI
Aparate
de
măsură
si
2016.05.10 16 - 18
3

2016.05.17

16 - 18

P.1 U

FARESIN

determinări defecte
Sisteme speciale de cofraje

