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

Hello, UPT!
Așteptarea a luat sfârșit! Începem un nou an
universitar, cu forțe proaspete și noi proiecte, pe care
sperăm să le putem desfășura împreună.
Specialiștii Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră vă așteaptă, ca împreună, să descoperiți modul cel
mai potrivit în care vă puteți îndeplini toate obiectivele
profesionale.
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NICE TO MEET YOU

Bine ați venit în comunitatea UPT. Sperăm ca tranziția de la liceu spre mediul
academic să fie una ușoară, dar dacă întâmpinați probleme, echipa CCOC cu
siguranță te poate ajuta.
Cine suntem noi?
Suntem o echipă tânără, dinamică, care te poate ajuta ca încă din anul I să pui
bazele viitoarei tale cariere. Fie că ești interesat de dezvoltarea ta personală sau
profesională, ai nevoie de ajutor în gestionarea emoțiilor sau a încrederii de sine,
specialiștii noștri pot fi alături de tine pe tot parcursul acestui proces.
Nu ezita să ne contactezi pentru că noi, punem cariera ta pe primul plan!

SEPTEMBRIE 2021

NEWSLETTER CCOC

ACCOMMODATION WEEK
Știm că tranziția de la liceu la mediul academic poate fi tricky, de aceea, în
cadrul Centrului de Orientare și Consiliere în Carieră(CCOC) încercăm, prin
diferite activități să vă ușurăm acest proces.
Una dintre cele mai des întâlnite dileme, pentru studenții de anul I, constă în
descifrarea orarului. Noi te putem ajuta să înțelegi ,,care-i treaba” cu
săptămâna pară sau impară, care e diferența dintre curs, seminar și laborator,
sau orice altă nelămuririe ai legată de interpretarea acestuia.
În cazul în care te simți ,,lost in UPT”, hai la noi și împreună putem face un
tur virtual al campusului UPT, în speranța că identificarea sălilor de curs va fi
mai ușoară ulterior.
Hai să descoperi de ce servicii poți beneficia în cadrul CCOC și cum acestea
contribuie la dezvoltarea ta personală și profesională. Studenția nu este doar
despre cursuri și sesiune, ci ai posibilitatea de a te implica în numeroase
activități dedicate ție. Fie că alegi să faci o vizită la sediul nostru, fie alegi să
participi la prezentarea pe care o vom susține online, alege să fii informat în
legătură cu posibilitățile care vor contribui la viitoarea ta carieră.
Nu știi să folosești la capacitate maximă platforma ZOOM? Solicită-ne
ajutorul, iar conectarea la cursurile și seminariile online nu va mai fi o
problemă. Deja avem peste doi ani de experiență .
Chiar dacă ți se pare devreme să apelezi la serviciile unui consilier de carieră, o
carieră de succes se planifică din timp. Vino să facem cunoștință și împreună
să identificăm obiectivele tale pe termen lung.
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Înțelege de la început cum se cumulează creditele și cum să scapi de restanțe.
Knowledge is power!
Dacă vrei să interacționezi cu alți colegi, dar să te și distrezi în același timp,
participă la ,,Discover UPT - selfie power”. O altfel de competiție care te
ajută să identifici punctele cheie ale campusului universitar, să descoperi
istoria UPT și nu numai. Pregătim multe surprize pentru tine. Urmărește
pagina noastră de Facebook și află mai multe detalii.
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CE POATE SĂ ÎȚI OFERE CCOC?
SESIUNI DE AUTOCUNOAȘTERE - CÂT DE MULTE
ȘTII DESPRE TINE?

Procesul de autocunoaștere este unul extrem de
important și care sedesfășoară pe tot parcursul vieții.
Fie că vorbim de puncte tari sau slabe, abilități, valori
sau trasături de personalitate, sunt aspecte care ne
influențează
atât
viața
persoanală,
cât
și
cea
profesională.
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră,
vine în sprijinul tău și te ajută să descoperi acele
aspecte care pot face diferența în CV-ul tău. În fiecare
an, se desfășoară workshopuri tematice care au la bază
autocunoașterea.
Acestea încep cu descoperirea intereselor prin
aplicarea
testului
Holland, continuând apoi cu
stabilirea unor obiective pe termen scurt, mediu și lung,
cu identificarea punctelor tari și a oportunităților
profesionale, dar și validarea anumtior valori și abilități
individuale. Toate acestea contribuie la realizarea unui
plan personal de carieră, care face parte din rețeta care
îți poate asigura un
început
de
carieră
sigur,
cu
pași îndreptați direct spre succesul profesional.
Fă-ți o programare pentru una dintre sesiunile de
consiliere individuale sau de grup.
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CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ
este o intervenție psihologică în scopul optimizării,
autocunoasterii și dezvoltarii personale sau în scopul
prevenției
și
remiterii
problemelor
emoționale,
cognitive și de comportament.
Dacă te afli în impas cu privire la rezolvarea unor
situații de criză ,sociale, profesionale sau familiale te
putem ajuta în cadrul unor ședințe de consiliere
psihologică. Totodata te putem ajuta să te cunoști mai
bine și să îți imbunătățești abilități, relații și creându-ți
o stare de echilibru și de bine din punct de vedere
mental.

CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ
Consilierii CCOC au rol de mediatori în
orientarea carierei, de a ține permanent legătura cu
ofertele de pe piața muncii. Aceștia pot orienta în ceea
ce privește cariera, obstacolele întâlnite pentru a fi
depășite, identificarea abilităților specifice, a punctelor
tari și a celor slabe. Rolul consilierilor noștri este acela
de a ajuta studenții să își planifice traseul profesional
educațional.
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EVALUARE APTITUDINALĂ
De ce ne întelegem cu anumite persoane dar cu
altele nu? De ce ceea ce este important pentru noi nu
este important pentru toata lumea? De ce unii suntem
punctuali și alții nu? De ce este important să știu ce fel
de membru în echipa sunt? De ce pot vinde unor clienți
ușor sau de ce pot convinge ușor doar anumiți colegi?
CE URMARESTE TESTAREA PSIHOLOGICA?
Identificarea profilului de personalitate
Identificarea tipului de aptitudini
Cuantificarea inteligenței emoționale
Motivațiile
Creativitatea
Rezistență la stres
Orientarea vocațională
ADAPTARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
Adaptarea studenţilor presupune cunoaşterea
indicatorilor care constituie sistemul de realizare a
interacţiunii
dintre
personalitatea
studentului
şi
ansamblul condiţiilor de desfăşurare a procesului de
învăţământ.
Scopul
principal
al
învăţământului
universitar este asigurarea unui program de studiu
realizat în aşa fel încât cei implicaţi să se poată adapta
uşor pentru a răspunde cu maximum eficienţă cerinţelor
educative.
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Este necesară cunoaşterea indicatorilor implicaţi
în procesul adaptării, evidenţierea factorilor care pot
influenţa modul de adaptare şi criteriile de ameliorare a
procesului de adaptare. Adaptarea la procesul instructiveducativ necesită o menţinere a echilibrului psihologic,
o continuă perfecţionare care antrenează un cumul de
factori
interni
şi
externi.
Aplicarea
metodelor
psihologice cu scopul îndrumării corecte şi a consilierii
psihologice
poate
îmbunătăţi
indicii
adaptării
şi
totodată spori productivitatea activităţii de învăţare.
SESIUNI DESPRE RELAȚII, INTERACȚIUNE
NOASTRĂ SOCIALĂ
Studierea relaţiilor sociale în complexitatea,
diversitatea şi dina¬mica lor are importanţă deosebită
atât
pentru
înţelegerea
structurii
şi
funcţionării
sistemului, cât şi pentru intervenţia practică la diverse
pa¬liere ale sistemului social.
Relaţiile sociale reprezintă un sistem de
interacţiuni sociale dintre doi parteneri (indivizi sau
grupuri) care au la bază atitudini, interese şi situaţii.
Relaţiile din cadrul grupurilor mici se bazează pe
contacte şi interacţiuni directe şi personale, dar în
cadrul
grupurilor
mari,
al
co¬lectivităţilor,
al
societăţilor relaţiile sunt complexe şi se bazează, pe
interacţiuni indirecte.
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Nevoile oamenilor de interacțiune în rezolvarea
problemelor lor presupun dezvoltarea anumitor reguli și
legi pentru formarea tipurilor de relații sociale, în urma
cărora apare un tip stabil de relații sociale. Urmând
aceste reguli și legi, poți fi sigur că faci ceea ce trebuie
și speri că îți vei rezolva problema. Cunoașterea legilor
de funcționare a tipurilor de relații sociale permite unei
persoane să se simtă suficient de confortabil într-un
anumit grup social, să înțeleagă mai mult sau mai puțin
clar locul lor în grup și locul fiecăruia dintre membrii
săi.
Mai mult, tipul relațiilor sociale acționează ca, ca
să
spunem
așa,
un
sistem
de
coordonate
pentru
autodeterminarea unei persoane într-un grup social și
recunoașterea
reciprocă,
determinarea
propriilor
și
sarcini comune... Aceasta este o economie semnificativă
de energie, atunci când în majoritatea cazurilor de
interacțiune socială nu este nevoie să cheltuiți energie
suplimentară pentru recunoașterea tiparelor, divulgarea
caracteristicilor unui anumit tip de relații sociale etc.
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STIATI CA...
”Cele mai fericite momente din viaţa noastră sunt
cele în care ne jucăm la fel ca şi copiii mici, când
cântăm şi când dansăm, când explorăm şi creăm diferite
lucruri numai pentru a ne amuza.
Această stare de fericire maximă care caracterizează
comportamentul de copil este firească, întrucât ea
exprimă mintea umană normală. Copiii sunt inocenţi şi
este firesc ca ei să exprime iubirea. Ce s-a întâmplat
însă cu noi? Ce s-a întâmplat cu întreaga lume în care
trăim?
...
Ca să devenim maeştri ai iubirii, noi trebuie să
practicăm arta de a iubi. La fel ca şi orice altă
manifestare, arta relaţiilor interumane se învaţă prin
practică, iar cei care practică suficient de mult pot
atinge un control perfect asupra ei.
Aşadar, controlul unei relaţii de cuplu sau de prietenie
ţine de acţiune, nu de cunoaştere sau de teoretizare.
Totul este legat de acţiune. Evident, pentru a intra întro acţiune este necesar să dispunem de o anumită
cunoaştere, sau cel putin de conştientizarea felului în
care funcţionează oamenii.”
E mult ce-ți propun astăzi să citești, dar este un foarte
bun material! Face parte dintr-o carte, una dintre cele
mai semnificative pe care le-am citit vreodată... Arta de
a iubi, Don Miquel Ruitz
Să te bucure așa cum m-a bucurat și pe mine!
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Dacă dorești să obții ceva de la viață, mai mult
decât ”o plapumă cu o cuprindere limitată și poate
insuficientă”, ai trebuință de muncă, determinare,
voință și pasiune. Nu poți să spui cu adevărat că pui
umărul la clădirea ta ca om, la evoluția ta personală,
decât cu acest preț de efort personal, încununat de
bucurie, entuziasm și încredere. Și, da, de pasiune... Să
nu uiți de ea!
Fiecare dintre noi, construiește pentru el și
pentru cei din jurul său, atunci când dă din darul și
talanții lui, când face tot ceea ce face cu rost și pasiune,
cu bucuria dăruirii celorlalți. Apoi, mai este foarte
importantă și înțelegerea detașării de ceialalți, detașarea
de comparații sau judecăți, de observații sau analize ce
iau din propria energie și viziune.
Bună dimineața!
Curajul este descris ca fiind o trăsătură pozitivă a
oamenilor, una dintre calitățile de bază ale naturii
umane.
Curajul
reprezintă
o
componentă
cheie
a
procesului de îmbătrânire şi este cel ce ne împinge să
atingem noi obiective, chiar dacă efortul este dificil şi
dureros. Potrivit psihologilor Seligman și Peterson,
există un număr de șase calități care stau la baza vieții
împlinite şi acestea sunt: înțelepciunea și cunoașterea,
curajul, omenia, dreptatea, cumpătarea și transcendența
sursa Lavinia B.
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CE ESTE CURAJUL?
Curajul este capacitatea care-i permite persoanei
să facă față dificultăților, pericolului sau durerii, fără
teamă. Este forța emoțională care implică exercitarea
voinței în atingerea scopurilor, în ciuda obstacolelor
externe sau interne.
Curajul are o puternică dimensiune etică deoarece
este legat de convingerea de a face ceea ce trebuie,
conform convingerilor, mai ales în ciuda criticilor care
pot apărea.
Potrivit literaturii de specialitate, curajul include
patru trăsături pozitive de caracter, iar acestea sunt:
perseverența,
îndrăzneala,
onestitatea şi
entuziasmul.
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VOLUNTARIATUL LA CCOC
Mai sunt doar câteva zile și intrăm cu pași repezi
în noul an universitar. Pe lângă faptul că voi, studenții,
boboci sau nu, vă veți relua activitatea în sălile de clasă,
nu trebuie să uitați că timpul este unul prețios și trebuie
să profitați de el. CCOC vă îndrumă să vă înscrieți întrun program de voluntariat, care, vă asigurăm, că va fi de
mare folos pe viitor. De ce?
Iată
câteva
voluntariat:

motive

pentru

care

să

alegi

să

faci

1. Te ajută să te dezvolți personal;
2. Te ajută să te dezvolți profesional;
3. Întâlnești persoane noi;
4. Legi noi relații de prietenie;
5. Dobândești abilități de lucru în echipă;
6. Dobândești abilități de comunicare;
7. Dobândești abilitatea de a te promova și de a promova
ceva;
8. Abilități de leadership;
9. Abilități de marketing;
Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le vei
avea dacă vei alege să faci voluntariat pe perioada
studenției.
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Unde poți face voluntariat?
Fie te înscrii la voluntariatele din cadrul
facultăților, fie alegi să fii voluntar în cadrul Centrului
de Consiliere și Orientare în Carieră.
Ce poți face ca voluntar în cadrul CCOC?
Voluntarii Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră se pot implica în proiecte precum: Caravana
UPT, Zilele Carierei, CCOCAST.
În cadrul Caravanei UPT, aceștia o să participe la
promovarea
Universității
Politehnica
în
licee
din
județul Timiș, dar și în județele din restul țării.
Datorită
acestui
proiect,
aceștia
își
vor
dezvolta
abilitatea de a promova și vor pune accent pe public
speaking.
În ceea ce privește Zilele Carierei, aceștia pot
participa la promovarea evenimentului, la realizarea de
materiale de promovare, la partea de organizare a
evenimentului sau se pot implica în partea tehnică.
CCOCAST este un proiect nou al CCOC, care încă este
în curs de dezvoltare. Voluntarii pot crea diferite
podcast-uri fie cu studenți ai Politehnicii, fie cu
absolvenți, cu reprezentanți ai unor companii, care să
aducă în fața celorlalți o părere legată de un anumit
subiect atractiv sau de ce nu, să relateze o simplă
experiență.
Pe lângă acestea, pe lângă personalul CCOC,
aceștia pot tutora la rândul lor alți studenți.
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Care sunt pașii pentru a deveni voluntar la CCOC?
Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scrii
un mesaj pe facebook a CCOC. Următorul pas va fi
completarea unui formular de înscriere online, care va fi
urmat de un interviu fie de grup, fie individual.
Te așteptăm în echipa CCOC!
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ZILELE CARIEREI
Zilele Carierei este un târg de oferte de carieră al
Universității
Politehnica
Timișoara,
organizat
de
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, destinat
studenților și absolvenților UPT.
Evenimentul se desfășoară anual, la sfârsitul
lunilor martie și octombrie și cuprinde două zile
de stand, în care cei interesați pot interacționa cu
cei mai mari angajatori din vestul țării, în căutarea celei
mai bune oferte de carieră. Fie că ești în căutarea unei
oferte de practică, internship sau loc de muncă, cu o
vizită la stand, sau accesând
www.zilelecarierei.upt.ro, poți găsi ceea ce cauți,
în aproape orice domeniu.
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De ce recomandăm studenților să participe la Zilele Carierei încă din anul I?
Cu cât luăm contact cu piața muncii și cu reprezentanții acesteia mai
devreme, cu atât mai bine pentru dezvoltarea noastră profesională ulterioară.
Contactul cu aceștia ne asigură posibilitatea de a înțelege așteptările și cerințele
angajatorilor, asftel putem , din timp să ne pregătim un portofoliu de angajare
complet și competitiv.
Identificarea punctelor tari sau slabe personale, în urma unei discuții cu un
specialist, ne permite ca ulterior, să identificăm oportunități pentru noi, care vor
contribui la dezvoltarea personală și profesională. Cu cât începem pregătirea mai
din timp, cu atât suntem mai aproape de cariera pe care o visăm.
Așadar, te așteptăm la Zilele Carierei 19 alături de specialiști din zeci de companii,
pregătiți să răspundă tuturor întrebărilor tale. Urmărește pagina de Facebook a
evenimentului,
și
află
detalii
despre
următoarea
ediție
www.facebook.com/ZileleCariereiUPT.
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CANALUL YOUTUBE PSIHO HUB –
RESURSĂ DE PSIHO-EDUCAŢIE ŞI
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Pentru că noua realitate ne îngrădeşte dreptul la
întâlniri faţă în faţă, la CCOC căutăm soluţii pentru a
vă rămâne aproape şi a vă sprijini în demersul vostru de
a vă construi o carieră de succes şi a deveni cea mai
bună versiune a voastră. De la începutul pandemiei, am
creat mai multe proiecte pentru voi, iar unul dintre ele
este Psiho Hub.
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Psiho hub adună pe un canal de youtube omonim,
materiale video cu teme psiho-educaţie, de interes
pentru studenţi, în acord cu nevoile exprimate în
sedinţe individuale de consiliere. Câteva exemple de
teme abordate în zecile de videoclipuri realizate:
- gestionarea emoţiilor la un interviu de angajare
- managementul stresului/managementul timpului în
timpul sesiunilor de examene
- pandemia – provocări, soluţii, oportunităţi
- despre adicţii
- impactul violenţei psihologice din viaţa de zi cu zi etc
Psiho hub îşi propune să aducă în faţa voastră
specialişti psihologi, psihoterapeuţi şi din alte domenii
conexe, care vor veni cu propriul know-kow alături de
cel al echipei CCOC pentru a vă răspunde într-un mod
profesional la întrebările pe care le aveţi şi a vă oferi
materiale informative de cea mai bună calitate.
De asemenea, prin materialele realizate prin
proiectul psiho hub, ne propunem să vă oferim exemple
– oameni de succes sau care inspiră prin ceea ce sunt sau
ceea ce fac, de la studenţi de anul I ai UPT - la
absolvenţi ai UPT sau chiar
persoane din afara
universităţii care sunt exemple pentru studenţii aflaţi în
formare.
Dacă şi tu eşti o voce care poţi inspira colegii tăi,
te invităm să ni le alături în acest proiect. Te poţi
înscrie prin email, la cristina.halbac@upt.ro.
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MITURI ŞI PREJUDECĂŢI LEGATE
DE CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ

1. Dacă mergi la psiholog ai probleme
A intrat în mentalul colectiv că apelează la
consiliere psihologică, acele persoane care au probleme.
Şi dacă în trecut erau catalogaţi drept nebuni cei care
stabileau o întâlnire cu un psiholog, azi se crede că
psihologul ne poate ajuta, şi sănătoşi fiind, doar în
condiţii de criză personală sau când avem ceva de
reparat – un comportament, o relaţie, o adicţie sau când
trebuie să ne adaptăm la o situaţie nouă care ne
provoacă foarte tare…
În realitate, aceasta e doar o parte din ce înseamnă
consilierea psihologică. Psihologul
într-adevăr se
adresează îndeosebi persoanelor sănătoase din punct de
vedere clinic, dar consilierea psihologică remedială şi
consilierea în situaţii de criză sunt doar două din
multele feluri de consiliere psihologică. Motivele pentru
care putem apela la şedinţe de consiliere psihologică pot
fi mult mai multe:
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Să ne cunoaştem mai bine
să înţelegem mai bine cum funcţionăm noi, dar să
înţelegem cum funcţionează şi ceilalţi, astfel încât să
îmbunătăţim relaţiile pe care le stabilim – relaţiile de
acasă, dintre membrii familiei, relaţia cu persoana
iubită, relaţiile de la şcoală sau de la locul de muncă,
cele cu prietenii şi cunoscuţii, cu vecinii, cu casiera
de la Lidl sau cu curierul.
să ne dezvoltăm în plan personal, învăţând să ne
punem în valoare punctele forte, să ne îmbunătăţim
puncte slabe, uneori chiar învăţănd să facem din
punctele slabe oportunităţi
Să ne analizăm, în echipă, opţiunile personale şi să
luăm cele mai bune decizii de viaţă
Consilierea psihologică mai are si rol de prevenţie,
preîntâmpinând
unele
situaţii
complicate
sau
neplăcute. E de dorit să apelăm la psiholog înainte de
a ,,avea probleme”, căci e mult mai simplu să previi,
decât să tratezi sau să repari.
2. Mergem la psiholog atunci când nu avem prieteni
care ne-ar putea sfătui
Tipul de relaţie cu un psiholog este diferit faţă de
relaţia cu un prieten şi sprijinul oferit de psiholog nu constă
în sfaturi sau păreri personale.
Psihologul este un specialist care dispune de abilităţi şi
competenţe specifice, învăţate şi exersate pe parcursul
multor ani de formare profesională,
competenţe necesare
sprijinirii şi îndrumării persoanei consiliate, face eforturi
pentru a fi obiectiv (spre deosebire de un prieten) şi
procesul consilierii este confidenţial, ceea ce înseamnă că
cele discutate cu un psiholog nu vor fi discutate cu terţe
persoane (cum se poate întâmpla într-un cerc de prieteni).
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3. Dacă psihologul nu dă sfaturi, nu ne ajută să
rezolvăm situaţiile problematice cu care ne putem
confrunta
E drept că rolul psihologului nu este de a da
sfaturi sau reţete despre cum alţii trebuie să îşi trăiasca
propria viaţa. Psihologul va ajuta persoana consiliată să
se cunoască şi să se înţeleagă mai bine, să îşi analizeze
resursele interne şi externe, să îşi analizeze obiectiv
opţiunile, oportunităţile pe care le are şi totodată să
anticipeze ameninţarile care pot pune în pericol starea
de bine sau chiar sanătatea fizică şi mentală a acesteia.
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4. Toţi psihologii sunt la fel!
Nu, nu sunt. În relaţia de consiliere psihologică,
psihologul intră cu propria personalitate, cu valorile şi
principiile personale şi relaţia interumană creată e
unică. Pot fi psihologi cu care empatizăm şi cu care
legăm o relaţie uşor, dar şi psihologi cu care să avem
nevoie mai mult timp pentru a rezona.
În plus, psihologii au specializări diferite, în
funcţie de tipul de supervizare pe care au urmat-¬o (în
mod
obligatoriu,
conform
legii)
după
încheierea
studiilor universitare. Astfel există psihologi specializaţi
în psihologie clinică, în consiliere psihologică , în
psihologia muncii şi organizaţională, în psihologie
educatională, consiliere scolară şi vocaţională etc.
5. Nu trebuie să apelez la un psiholog clinician dacă
nu sunt bolnav
Psihologul clinician promovează, printre altele,
sănătatea mentală şi te poate ajuta să îţi organizezi viaţa
adoptând un stil de viaţă sănătos, pentru a preveni
îmbolnăvirea fizică, dar şi cea mentală. Aşa cum ne-am
obişnuit să mergem la medicul stomatolog periodic, pentru a
preveni cariile dentare, cum unii dintre noi facem analize
medicale anuale pentru a depista boli în stare incipientă,
pentru care nu avem simptome, şi a le trata inainte sa se
agraveze, întocmai şi psihologul clinician te poate ajuta să
te ocupi de starea ta de bine şi de sănătatea ta mentală,
ajutându-te să conştientizezi potenţialele pericole pentru
sănătatea ta:
managementul defectuos al stresului ’’rau”(
numit şi distres), lipsa de alternare optimă a perioadelor de
muncă/învăţare
cu
perioade
de
relaxare,
gestionarea
defectuoasă a emoţiilor, adicţiile şi altele.
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ARTA DE A SOCIALIZA ÎN TIMPUL
RESTRICŢIILOR LEGATE DE
PANDEMIE
În contextul măsurilor de combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2, miliarde de oameni sunt
nevoiţi să păstreze distanţarea socială şi să limiteze
interacţiuni sociale, uneori să îşi desfăşoare activitatea
profesională sau studiile de la domiciliu, sau chiar să
intre în carantină – izolându-se complet la domiciliu
pentru o oarecare perioadă de timp.
Există studii pe termen lung care arată că, după o
perioadă de carantină, oamenii se confruntă mai frecvent
cu
probleme
cum
ar
fi
anxietatea,
insomnia
sau
dificultăţi în a face faţă stresului. S-a mai constatat că
nu există diferenţe în acest sens între persoane tinere
sau vârstnice, între bărbaţi şi femei.
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Manfred Spitzer, profesor de psihiatrie la Clinica
Universitară din Ulm şi, totodată, autorul a numeroase
volume, între care şi cel cu titlul "Singurătatea –
maladia necunoscută: dureroasă, contagioasă, letală",
afirmă: ,,Ştim că forma extremă de izolare – carantina –
poate duce la dereglări psihice chiar şi la persoane cu un
psihic sănătos”.

Cartea dlui prof dr. Spitzer - Singurătatea –
maladia necunoscută: dureroasă, contagioasă, letală" a
fost scrisă ca rezultat al unui amplu studiu efectuat în
2009,
din
care
reiese
şi
că
fumatul
sau
supraponderalitatea sunt molipsitoare, asemeneni şi
singurătăţii. ,,Dacă, de exemplu, prietenul meu se simte
singur, e foarte posibil ca şi eu să încep, cu timpul, să
mă simt aşa. În fond, aceste reacţii sunt cunoscute în
domeniul
psihologiei.
Emoţiile
sunt
într-adevăr
molipsitoare, pentru că suntem fiinţe sociale. De aceea
ne "contaminăm" şi emoţional.”, afirmă autorul carţii.
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Specialişti în domeniul sănătăţii mentale din
întreaga lume sunt preocupaţi de consecinţele pe care
singurătatea le poate avea asupra psihicului şi încearcă
să răspundă la întrebări precum:
- cât de mult ar trebui să rămână astfel de măsuri în
vigoare, fără ca ele să provoace daune sănătăţii?
- pot înlocui reţelele de socializare contactele sociale
reale ale persoanelor care trăiesc în condiţii de izolare?

CÂTEVA METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
RELAŢIILOR FOLOSINDU-NE DE DISTANŢAREA
SOCIALĂ
1. Conectarea cu sine.
Îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi, începe
întotdeauna,
cu
autocunoaşterea
noastră
şi
cu
dezvoltarea noastră personală. Noi - cu personalitatea
noastră şi cu abilităţile de comunicare pe care le
deţinem - suntem 50% dintr-o relaţie. În perioadele în
care sunteţi nevoiţi să petreceţi timp singuri, ocupaţi-vă
şi de dobândirea unor abilităţi teoretice de interacţiune
socială, astfel încât atunci când se invesc ocaziile, să le
puteţi pune în practică.
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Testimonialul unui student UPT care a apelat la
consiliere psihologică prin CCOC şi a lucrat cu el însuşi
– să se autocunoască şi să se dezvolte în plan personal,
astfel încât să îşi îmbunătăţească relaţiile cu ceilalţi.

2. Conectați-vă cu persoanele din propria ta casă/familie
Chiar dacă e bine cunoscută că diferenţa dintre
generaţii care poate duce la conflicte, studenţii pot
folosi timpul petrecut în sistem online, pentru a petrece
timp de calitate cu propriii părinţi sau fraţi. Munca în
echipă în a clădi relaţii familiale cat mai calitative, va
duce la rezultate deosebite atât in calitatea
timpului
prezent, cât şi la relaţii armonioase atât cu familia de
origine, dar şi cu familia pe care o vor clădi în viitor
sau alte tipuri de relaţii pe care le vor dezvolta
(prieteni,
colegi,
vecini).
Exersarea
empatiei,
a
ascultării active, a exprimării asertive sunt competenţe
apreciate în orice mediu, iar familia e cadrul perfect
pentru exersare.
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3. Distanţarea socială vine cu conştientizări
Ni se pace dor de persoanele importante pentru
noi şi nu simţim lipsa celor care nu contează. E
momentul să reevaluăm prieteniile şi relaţiile şi să facem
ordine în ele. Eliminarea unor relaţii toxice sau relaţii
neproductive (când vine vorba de planul profesional) nu
pot fi decât paşi înainte pentru starea de bine sau chiar
pentru starea de sănătate mentală
4. Folosiţi-vă creativitatea pentru a menţine legăturile
actuale.
Înainte legăturile cu colegii însemnau şi
socializare în afara task-urilor de muncă/învăţare – o
ieşire la bere, mâncat împreună la cantina studenţească,
un party în cămin…
Dacă acum şcoala online sau munca de la domiciliu ne
forţează să rămânem mai mult la domiciliu, am putea lua
o cina prin zoom cu colegii, ca în vremurile bune.
Atunci ne întâlneam într-un local drăguţ (cantina
studenţească e un loc drăguţ ;) ), comandam ceva de
baut şi de mâncat si discutam… discuţii sterile, bancuri,
bârfe, lucruri serioase, politică, sport… Cu ceva bun pe
masă, din propriile noastre case, cu microfonul şi
camera pornite, am putea face acelaşi lucru acum, să ne
întâlnim pentru a mânca împreună... sau a face un
pijama party, sa a bea o bere rece şi a discuta prestaţia
sportivilor la diverse competiţii ...
Şi
dacă
înainte
vă
întâlneaţi
fizic
şi
butonaţi
telefoanele, trimiţând mesaje unor persoane care nu erau
fizic
cu
voi,
acum
pe
ecran
sunteţi
chiar
cu
înterlocutorii din întâlnirea programată.
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5. Reluaţi legături ,,uitate”
Dacă ne simţim mai singuri, simţim nevoia să
căutăm relaţii. Colegul de bancă din şcoala generală sau
cel mai bun prieten de la grădiniţă , o verişoară ce
locuieşte în alt oras – pot fi resurse din trecut, cu care
ne putem reconecta, după ani în care i-am uitat . Ne
ajută şi toate mijloacele de comunicare la distanţă, pe
care am învăţat să le folosim mai eficient, in ultimii doi
ani.
6. Proiecte noi = relaţii sociale noi
se desfăşoară momentan online)

(chiar dacă acestea

Dacă vrem să învăţăm lucruri noi şi începem un
curs de limba japoneză, spre exemplu, sau un curs de
fine dining sau vă gândiţi să vă afiliaţi unui grup (sau
e-grup) de exersare a unui oarecare hobby pe care îl
aveţi, categoric veţi interacţiona cu noi persoane, cu
care puteţi creşte relaţii de prietenie, pe care le puteţi
trece în offline, de îndată ce acest lucru va fi posibil.
7. Socializarea prin acţiuni de voluntariat
În situaţii de pandemie sau criză, avem mai multe
situaţii
problematice
în
comunitate
care
aşteaptă
rezolvare prin implicarea noastră, a tuturor. Grupurile
vulnerabile sunt mai multe/mai numeroase. Despre
beneficiile pe care le aduce voluntariatul în ceea ce
priveşte starea de bine sau chiar starea de sanătate
mentală am tot vorbit la CCOC UPT, noi înşişi fiind
departament al UPT care întreprinde acţiuni anual cu
zeci de voluntari .
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vulnerabilitatea

şi

definiţi-vă

Un element important pentru a vă simți conectat
social este să primiți sprijin din partea celorlalți sau cel
puțin să știți că sprijinul este acolo pentru a apela la
nevoie, potrivit lui Julianne Holt-Lunstad, profesor de
psihologie la Universitatea Brigham Young. Apelaţi la
cei pe care îi cunoaşteti atunci când treceţi prin situaţii
problematice.
Dacă aveţi nevoie de ajutor specializat, la CCOC,
sedinţele
de
autocunoaştere,
dezvoltare
persoanală
/consiliere
psihologică
sunt
gratuite
pentru
toţi
studenţii UPT.
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Știați că ... (CCOC)
1. ...în cadrul UPT există departamentul CCOC care oferă
servicii gratuite de consiliere?
2. ...se pot face activități de voluntariat în cadrul CCOC?
3. ...organizează Zilele Carierei?
4. ...în cadrul CCOC
traseul educațional?
5. ...CCOC are sediul
Vasile Pârvan, nr. 2B ?
6. ...CCOC

primești

în

sprijin

cadrul

în

ceea

Bibliotecii

ce

UPT,

privește

pe

str.

este prezent pe toate rețelele de socializare?

7. ...CCOC ofera gratuit servicii de consiliere psihologică?
8. ... e un mit că la psiholog mergem doar ,,când avem
probleme”? În realitate, serviciile de consiliere psihologică se
adresează tuturor celor care doresc să se cunoască mai bine,
să se dezvolte în plan personal, să își analizeze cu sprijin
profesionalizat resursele de care dispun, să își păstreze o stare
de bine și să se preocupe de starea de sănătate fizică, dar și
mentală – adoptând un stil de viață sănătos în viața de zi cu
zi.... în concluzie, consilierea psihologică e un serviciu
potrivit pentru tine, dacă dorești să devii o versiune a ta mai
bună, de succes.
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Știați că ... (UPT)
1. ...UPT are peste 100 de ani de tradiție?
2. ... UPT are 10 facultăți?
3. ... ai acces la două Baze mari sportive?
4. ... are cea mai SMART Bibilotecă?
5. ... are studio de televiziune?
6. ...ai posibilitatea de a te caza într-unul din cele
16 cămine?
7.
...poți
beneficia
de
servicii
medicale
la
policlinica studențească?
8.
...poți
beneficia
de
transport
gratuit
cu
mijloacele de transport în comun?
9. ...sala de lectură a BCUT funcționează non-stop?
10. ...are un Experimentarium?
11. ...poți studia în străinătate prin programul
Erasmus?
12. ...are un campus virtual?
13. ...există peste 40.000 de ebook-uri în baza de
date Proquest a BCUT?
14. ...poți să servești masa la prețuri accesibile la
una dintre cantinele UPT?
15. ...are parteneriate cu zeci de firme?
16. ...are parteneriate cu sute de universități din
întreaga lume?
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Știați că... (Tm)
1. ...va fi capitală culturală europeană în 2023?
2. ...este singurul oraș din România care are teatre de
stat în 4 limbi (română, germană, sârbă, maghiară)?
3. ...proiectul imobiliar OpenVille (Iullius Town) este
cea mai mare infuzie de capital privat în sectorul de real
estate din vestul țării?
4. ...există două mall-uri?
5. ...primul
(1869)?

oraș

din

Europa

care

a

avut

un

tramvai

6. ...i se mai spune Orașul Rozelor, dar și Mica Vienă?
7. ...rata de șomaj din județul Timș este cea mai scăzută
din România (1.51%)?
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0256 40 47 04
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ccocupt - on Instagram
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