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NOI PUNEM CARIERA TA
PE PRIMUL PLAN!
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

New year, new me! :) Asta au spus mulți dintre voi la
începutul acestui an, iar noi sperăm ca această rezoluție
să se împlinească.
Să aveți un an plin de realizări, pe toate planuruile, cât
mai puține restanțe și cât mai multe călătorii.
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OBIECTIVE PENTRU ÎNCEPUT DE AN
La fiecare început de an,
suntem
motivaţi
să
facem
planuri pentru următoarele luni
în ceea ce priveşte organizarea
familială şi profesională. Așadar
este indicat să ne planificăm
obiective pe care dorim să le
atingem,
obiective
cât
mai
realiste. Și mai important este
faptul că aceste obiective nu
trebuie
doar
gândite,
ci
și
scrise, fie pe ciornă, fie într-o
agendă personală.

Stabilirea obiectivelor face parte din procesul de
planificare a carierei. Pentru a avea o carieră de succes
și satisfăcătoare, stabiliți-vă obiectivele și elaborați o
strategie pentru a le atinge.
Planul dvs. de acțiune în carieră trebuie să aibă
obiective atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.
Întrucât planurile, chiar și cele foarte bine gândite, nu
se desfășoară întotdeauna, este de asemenea esențial să
se includă alternative care să fie implementate atunci
când este nevoie.
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Pentru realizarea unei liste de obiective trebuie să
aveți în vedere următoarele: începeți prin a enumera
toate obiectivele dvs. la care vreți să ajungeți, apoi
împărțiți o foaie în jumătate și pe o coloană veți nota
obiectivele pe termen scurt, iar pe cealaltă obiectivele
pe termen lung, iar în final așezați obiectivele în
funcție de importanța acestora.
Există câteva criterii care sporesc șansa de reușită
a acestor obiective:
Stabiliţi-vă obiective realiste.
Fixarea unor obiective nerealiste, imposibil de
duce la descurajare şi dezamăgire.

realizat

poate

Stabiliţi-vă obiective adecvate.
Structuraţi-vă obictivele în paşi mici! Identificaţi scopul final şi
apoi stabiliţi 4-5 paşi pe care urmează să-i parcurgeţi pentru a
ajunge în direcţia dorită.
Comunicaţi celorlalţi obiectivele voastre.
Vă
va
determina
astfel
să
vă
angajaţi
cu
mai
responsabilitate în îndeplinirea lor.

multă

Concentraţi-vă pe pozitiv.
Vă va motiva pentru a extinde ceea ce a fost deja făcut în viaţa
voastră.
Cuplați fiecare obiectiv cu o acțiune.
De exemplu, dacă scopul dvs. este să deveniți pictor, înscriețivă la o clasă de pictură.
Fii flexibil.
Nu renunțați dacă întâmpinați bariere care amenință să împiedice
progresul. În schimb, modificați obiectivele în consecință.
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7 PAȘI PE CARE SĂ-I PARCURGI,
ÎNAINTE DE FIECARE NOU
ÎNCEPUT DE DRUM…

Te îndemn să te așezi, să stai 10 minute cu tine,
măcar atât! ”Cine nu are 10 minute pentru el, de exemplu
dimineață, nu are o viață”, spunea Tony Robbins. Stai și
cuprinde aceste concepte clare de start, am credința că
pot fi primul pas în oricare nou început al fiecăruia
dintre noi, oriunde am fi, pe drum… Doar 10 minute în
care să faci ceva nou, zilnic, un obicei cu care să
pornești la drum…
1. Asumare – ca să pot, am nevoie să știu cât pot
acum și de unde pornesc! Fără supraevaluare, realist. Pot
merge pe jos în ritm alert 10 minute, perfect! Pot citi 10
minute într-o zi, este perfect! Îți dai seama cum vei fi
tu, peste 3 luni sau 12 luni în care practici acest obicei,
zi de zi! Vei fi tot tu, daor că progresul vieții tale va
putea fi măsurat și evident!
2. Responsabilitate asupra propriilor decizii,
asupra intenției și felul în care setez viitorul! De
exemplu, doresc ca peste un an de zile să realizez
activitatea fizică firesc, să fie în modul meu de viață,
precum spălatul pe dinți? Perfect! Astăzi încep cu primul
pas și stau pe cale, cresc, ca peste un an de zile să văd
progresul, cum e și firesc! 10 minute, la început, iar
peste 1 an de zile ești mult mai aproap de intenția de la
început!
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3. Disponibilitate de a-i ajuta și de a-i susține
pe ceilalți, având credința că vei simți – de n-ai făcut-o
până acum -, vei trăi magia acestui fapt. Ce se petrece
atunci când dai din tine, din ce ești tu ca om? Atunci
crești, să știi! Când rupi din ce ai tu, pentru celălalt.
Atunci Dumnezeu (Universul sau cine crezi tu!), îți dă
înmulțit înapoi!
4. Angajamentul în fața celorlalți – de aici ne
luăm multă putere! Nu ești singur, de aici vine puterea
și încrederea. Poveștile despre noi, scrise, mărturisite,
greul, năzuința, curajul – toate cresc în noi dorința și
puterea cutivării potențialului imens cu care suntem
înzestrați.
5. Schimbarea are nevoie să fie lăsată să vină și,
mai mult de atât, are mare putere când este sub
observație, băgată în seamă! Te schimbi zi de zi, schimbi
poate și exercițiul pe care-l ai (fie de activitate fizică,
acumulare de cunoștințe, fie în orice alt segment al vieții
tale). Măsori rezultatul permanent, măsori ritmul și
ajustezi
conform
nevoilor
tale.
Schimbarea
este
permanentă, cu mare semnificație însă, atunci când este
măsurată, supravegheată și coordonată conștient de tine.
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6. Recunoștința, să nu uiți de ea! E cea mai
puternică forță cu care poți porni cele ce le ai de
desăvârșit, înainte. Fii blând cu tine, când nu poți ceva
sau nu este poate așa cum ți-ai dorit, fii blând! Acordăți răgaz să faci cât poți uneori, fără să tragi de tine. Și,
stai de scrie sau gândește la cele pentru care ești
recunoscător. Ai să vezi cum vine putere și energia,
suficientă, ca mâine să pornești din nou, să năzuiești și
să crești. Dar pentru asta, ai nevoie să-ți aminteși a fi
recunoscător!

7. Împreună putem să ne vedem mai bine cine
suntem… Împreună putem să dobândim curaj… Împreună
suntem provocați zi de zi să stâm de vorbă cu noi, prin
mesajul pe care-l primim de la ceilalți. Ce scriu
oamenii, este despre ei, da. Dar, poate fi și despre noi,
părți mărunte sau mai mari… Aceasta mă face să dezvolt
atenția, asupra mea și asupra celor din jur, un mare Dar
sau Har! Fiecare muncește pentru el și pentru cei din
jur, atunci când dă de/din Harul său…
SURSA: LAVINIA BRATU
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RESURSE PENTRU STUDENŢI
INTERVIURI

Pentru că suntem în prima lună a anului, când
fiecare dintre noi ne actualizăm lista de rezoluţii, visuri
şi planuri de viitor, ne-am gândit că este, cu siguranţă,
timpul în care studenţii noştri pot reflecta şi asupra a
ceea ce înseamnă jobul ideal pentru ei…
Ce este jobul ideal?
Care sunt paşii pentru a ajunge la jobul ideal?

Am pus aceste întrebări
Irinei Lupaşcu, autoare a cărții
"Creează-ți jobul ideal". Întrun scurt interviu, ea ne-a
vorbit
despre
dezactivarea
trecutului prin conştientizarea
credinţelor limitative, credințe
care ne blochează în a ne
atinge
întregul
potențial,
despre
crearea
conştientă
a
propriei realități (şi, implicit,
a propriului job ideal), despre
dezactivarea fricilor care ne
opresc din a ne obține acest
job ideal.
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Găsiţi interviul online, accesând
link-ul:
https://youtu.be/T-gFnBSPxTE

Mai multe resurse utile pe subiect şi
alte informații despre activitatea
Irinei Lupaşcu puteţi obține
accesând site-ul:
https://succestraining.ro/publicatiivideo/

GESTIONAREA EMOŢIILOR LA
INTERVIUL DE ANGAJARE
Pentru a-şi pune în scenă rolul, actorii au de
învățat din principiu cum să îşi gestioneze emoțiile şi să
se exprime dezinvolt.
De aceea, am invitat un actor pentru a vorbi
despre gestionarea emoţiilor de la un interviu de
angajare.
Actorul Edgar Nistor a studiat NLP, e trainer,
coach şi a lansat recent cursul online " Cum să fii
natural şi convingător în fața camerei de filmat" unde,
pe parcursul a 6 săptămâni, cursanții învață să fie
autentici, naturali, diferiți, prieteni cu emoțiile pe care
le simt.
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În cadrul interviului,
Edgar
ne
vorbeşte
despre
schimbare paradigmei din care
privim lucrurile. Emoţiile nu
ne încurcă, ci ne ajută la un
interviu
de
angajare,
definindu-ne
esenţa
umană,
înfăţinându-ne
vii,
naturali,
autentici, umani.
Prin urmare, ne
îndeamnă
să
ne
schimbăm
dorinţa de a scapa de emoţii,
cu voinţa de
a ne vedea un
atuu în sensibilitatea noastră.
Apoi,
subliniază
ca
scopul
nostru nu este să bifăm un
,,da’’ la un oarecare interviu
de angajare, ci să gasim acel
loc
de
muncă
în
care
ne
potrivim
şi
care
ni
se
potriveşte,
astfel
încât
să
mergem cu bucurie la lucru şi
să
ne
împlinească
munca
noastră.
Pentru ca acest lucru să
se întâmple, e necesar să fim
autentici, nu să jucam un rol,
căci s-ar putea ca rolul să
primească jobul şi noi să fim
nevoiţi apoi să facem faţă unui
job nepotrivit nouă.
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Vizionând interviul, puteţi afla cum un interviu
de angajare în urma caruia nu sunteţi angajati nu este
un eşec, ci un feedback care vă ghidează către jobul
ideal, dar şi
sfatul pe care Edgar îl oferă celor ce se
pregătesc pentru un interviu de angajare.
Linkul
videoclipului: https://youtu.be/3r9HEt4e3x4,iar
pe
Edgar
îl
găsiţi
pe
www.edgarnistor.ro,
pe
www.edukiwi.ro sau pe pagina lui de Facebook.

Nu ştim cum va arăta viitorul pe piaţa muncii.
Putem anticipa doar că dinamica pieţei muncii va fi
mare şi că multe profesii, fie vor dispărea, fie se vor
transforma fundamental. Totodată, e absolut evident că
vor apărea multe profesii noi. Cum ne putem pregăti
pentru profesiile unui viitor pe care nu il cunoaştem?
• Cultivându-ne pasiunile
• Dezvoltându-ne creativitatea
• Întreprinzând diverse acţiuni cu oameni şi pentru
oameni, cum ar fi activităţile de voluntariat sau
demersurile antreprenoriale.
• Încercănd să ne canalizăm energia spre mai multe
domenii de interes.
Lidia Patricia Popescu Cevei şi Răzvan Gabriel
Georgescu ne vorbesc în două interviuri despre toate
aceste aspecte, prin exemplul lor personal.
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Lidia Patricia Popescu Cevei, absolventă a UPT, inginer,
este autoare de cărţi, atât pentru oameni mari cât şi
pentru copii. Îşi foloseşte productiv timpul liber şi
îmbină armonios pasiunile pe care le are.
Aduce un strop de bine si frumos in vietile oamenilor
prin proiecte culturale si sociale - cluburi de lectură
pentru copiii din mediul rural, dar si pentru persoanele
private de libertate din Penitenciarul Timisoara.
Pe blogul ei, www.patricialidia.ro, a adunat de-a lungul
timpului multe resurse in articole ce va pot fi utile.
Puteţi viziona interviul cu ea accesând:
https://youtu.be/WuK9VHnzdU4.
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Deşi tineri şi la început de drum, mulţi studeţi
UPT sunt cu adevărat exemple demne de urmat, fiind
talentaţi , creativi, implicaţi în fel de fel de proiecte,
având şi rezultate deosebite.

Răzvan
Gabriel
Georgescu,
student în anul I în cadrul
Facultăţii de Construcţii, a
ales această facultate convins
fiind că poate sa îşi lase
amprenta
asupra
societăţii
prin meseria de inginer şi că
munca sa poate fi admirată de
semenii lui.
E
o
persoană
pozitivă
şi
optimistă care îşi face timp să
citească, dar şi să scrie. A
publicat deja două volume de
poezii – În câmp deschis şi
Dragostea
ucide.
Puteţi
urmări
interviul
accesând:
https://youtu.b/YgN0JD257_4

Dacă te numeri printre studenţii a cărei voce vrei
să fie auzită şi ştii că poţi să inspiri colegii cu povestea
ta, te invit să îmi scrii un email la cristina.halbac@upt.ro.
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GESTIONAREA STRESULUI ÎN
SESIUNE
În sesiune, mai mult decât oricând, putem începe
să privim stresul dintr-o altă perspectivă: stresul ca
fiind răul necesar pentru evoluţia şi dezvoltarea noastră.
Situaţiile pe care le consideraţi stresante pot fi
provocări sau chiar oportunităţi pe drumul spre succes,
spre încrederea în voi înşivă sau chiar spre o viaţă
împlinita şi fericită.
Fără a avea task-uri şi constrângeri, ne-am
plictisi. O viaţă care nu se surprinde, nu ne forţează să
găsim soluţii de adaptare. Nefiind puşi în situaţii
problematice, nu am avea cadrul în care să ne folosim
prea des atenţia concentrată sau gandirea, sa ne arătăm
valoarea, să fim apreciaţi de către ceilalţi, stima de sine
nu ar avea din ce să se alimenteze şi probabil nici
utilitatea propriei vieţi nu ar fi uşor de găsit.
Stresul se împarte în două categorii: stres pozitiv
(eutres – motivant şi energizant) şi stresul negativ (
distres
- distructiv). Ca să obţinem rezultate bune, e
important să funcţionăm în zona de stres pozitiv.
Este extrem de important să avem în minte
următoarele:
1. Stresul are o importantă componentă subiectivă
2. Doar ieşind din zona de confort, se produce creşterea
şi învăţarea
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Materiale video
pe acest subiect al managementului
stresului pot fi accesate prin link-urile:
Stresul - un rău necesar: https://youtu.be/ThIHQA4XVB0
Ce te face de succes? https://youtu.be/r5VrGHHqYZg
Gestionarea stresului: https://youtu.be/R3RrrXOn4p8

Succese depline în sesiune!
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Dream job? Vă promiteam, în numărul trecut, că o să
dezbatem portofoliul de angajare. Să-i dăm drumul. Dar
să o luăm cu începutul...

DECEMBRIE 2020

NEWSLETTER CCOC

IANUARIE 2021

NEWSLETTER CCOC

IANUARIE 2021

NEWSLETTER CCOC

Dacă ai nevoie de ajutor în realizarea portofoliului
de angajare, nu ezita să ne contactezi, fie pe mail,
fie pe pagina noastră de Facebook.
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0256 40 47 04
ccoc@upt.ro
WWW:FACEBOOK.COM/CCOC.UPT
ccocupt - on Instagram
Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2B, sala A001

