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I.
Dispoziții generale
Prezentul Regulament stabilește modul de colaborare dintre mediul academic și
piața muncii, racordarea programelor de studii oferite de Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice (AMTAP) pe formarea unui sistem de competențe
profesionale, cerute pe piața muncii din Republica Moldova.
Regulamentul este elaborat în baza Regulamentului-cadru de funcționare a
Centrului de ghidare și consiliere în carieră aprobat de Ministerul Educației, ordin
nr. 970 din 10 septembrie 2014.
Activitățile de ghidare și consiliere în carieră se raliază la prevederile normativreglatorii ale funcționării AMTAP.
Strategia activităților de ghidare și consiliere în carieră se axează pe educația pentru
carieră și este o parte integrantă a strategiei educaționale, realizată de AMTAP.
Responsabilii pentru activitatea de ghidare și consiliere în carieră sunt încadrați în
funcție conform statelor aprobate de către rector.
II.
Misiune și obiective
Scopul serviciilor de ghidare și consiliere în carieră rezidă în realizarea educației
pentru carieră prin susținerea beneficiarilor serviciilor educaționale (liceeni,
studenți, masteranzi, doctoranzi) prestate în procesul de proiectare a carierei.
Obiective:
Ghidarea în carieră a liceenilor și a absolvenților de colegii;
Susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale;
Urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de
management al carierei;
Ghidarea în carieră a studenților cu nevoi speciale;
Susținerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice,
științifice și de creație;
Colaborarea cu entitățile economice, instituțiile teatral-concertistice, ONG-urile,
asociațiile etc., în scopul valorificării posibilităților formative ale activității de
voluntariat.
III.
Coordonarea activităților de ghidare și consiliere în carieră
Activitățile privind ghidarea și consilierea în carieră sunt coordonate de prorectorul
pentru activitatea științifică și de creație al AMTAP.
La nivelul facultăților, activitățile de ghidare în carieră sunt coordonate de decanate,
în persoana decanilor și șefilor de catedre.
IV.
Metodologie ghidării în carieră
Principiile ghidării în carieră:
abordarea integrativă în procesul de ghidare în carieră, apreciat ca parte integrantă
a procesului educațional;
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axarea pe prioritatea funcțională în ghidarea carierei. Realizarea finalităților
prioritare pentru integrarea tinerilor în context socioeconomic și cultural-artistic
autohton;
 valorificarea parteneriatului educațional cu diverși parteneri la nivel instituțional,
de sistem economic și cultural-artistic național, dar și la nivel internațional.
4.2. Finalitățile ghidării în carieră
Activitățile de ghidare în carieră vor fi proiectate și realizate reieșind din cerințele concrete
ale grupului-țintă.
4.3. Formarea sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea
socioprofesională, cea ce va contribui la:
 motivația beneficiarilor privind atitudinea responsabilă față de evoluția în carieră;
 la aprecierea muncii ca mijloc de bază în crearea condițiilor de viață;
 crearea unei viziuni adecvate evoluției în carieră în condițiile instabilității pieței
muncii;
 formarea competenței e a lua decizii;
 formarea competenței de a rezolva probleme.
4.4. Cunoașterea potențialului individual al beneficiarului
Activitățile orientate spre această finalitate identifică tipul de personalitate, capacitățile,
sistemul de atitudini, interesele persoanei. Realizarea acestei finalități:
 va determina compatibilitatea persoanei cu genul de activitate profesională;
 va facilita alegerea traseului de formare profesională la ciclul I licență și prin studii de
master, conform aspirațiilor și capacităților;
 va identifica aspectele de personalitate ce trebuie fortificate, în scopul dezvoltării
carierei profesionale într-un anumit domeniu.
4.5. Informarea
Activitățile orientate spre această finalitate vor contribui la formarea unei viziuni clare și
realiste asupra posibilităților de formare profesională și amenajare în câmpul muncii,
respectiv:
 informarea beneficiarilor despre oportunitățile sistemului educațional;
 informarea candidaților și studenților despre particularitățile procesului de studii în
AMTAP;
 informarea despre piața muncii;
 informarea despre cerințele profesiei;
 informarea despre sistemul de competențe adecvat calificării;
 informarea despre cadrul legislativ al angajării.
4.6. Realizarea activităților de marketing vocațional
Activitățile orientate spre această finalitate contribuie la formarea unei optici de marketing
vocațional axată pe consumator (angajator) și cunoașterea strategiei de promovare, ceea ce
va contribui la:
 formarea abilităților de a identifica un loc de muncă;
 identificarea surselor de informare despre angajator;
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identificarea criteriilor de segmentare a pieței muncii;
elaborarea dosarului funcțional al candidatului; pregătirea pentru interviu.
Modalități de ghidare în carieră
În scopul realizării strategiei de ghidare în carieră, responsabilii vor adapta
modalitățile de influență educativă la nivelul de pregătire și de necesități ale
grupului-țintă.
Eficiența ghidării se bazează pe diversitatea modalităților aplicate: conversația fațăîn-față sau on-line, aplicarea testelor și chestionarelor, interviul, observarea
comportamentului, analiza rezultatelor academice, analiza produselor activității
beneficiarului, training-urile.
Acordarea consultațiilor studenților și serviciilor juridice cu antrenarea
specialiștilor competenți din cadrul AMTAP, precum și din alte instituții și
organizații.
Informarea, susținerea și acordarea sprijinului studenților privind inițierea
activității de antreprenoriat și activității de creație în calitate de artist liber
profesionist.
Organizarea/participarea târgurilor forței de muncă pentru familiarizarea și
integrarea studenților în mediul socio-economic și cultural-artistic cu participarea
obligatorie a reprezentanților agențiilor economici și instituțiilor tetaralconcertistice.
V.
Beneficiarii serviciilor de ghidare în carieră
Beneficiarii serviciilor de ghidare în carieră sunt:
 Elevii din licee și colegii, potențial studenți ai AMTAP;
 Studenții AMTAP;
 Absolvenții AMTAP, în scopul urmăririi dezvoltării profesionale;
 Cadrele didactice, în scopul susținerii dezvoltării carierei profesionale;
 Părinții candidaților la studii, părinții studenților, angajatorii.
VI.
Servicii prestate
Servicii de ghidare și consiliere în carieră:
 Ghidarea și consilierea în carieră a elevilor, liceenilor;
 Ghidarea și consilierea studenților academiei;
 Plasarea în câmpul muncii conform solicitărilor agenților economici, a
instituțiilor de învățământ și a instituțiilor teatral-concertistice;
 Asistența agenților economici, instituțiilor de învățământ și instituțiilor
teatral-concertistice, privind recrutarea absolvenților AMTAP;
 Monitorizarea angajării absolvenților AMTAP;
 Organizarea meselor rotunde și întâlnirilor cu absolvenții și conducătorii
unităților economice, instituțiilor de învățământ și instituțiilor teatralconcertistice etc.
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VII. Parteneriatul educațional
În procesul de realizare a funcțiilor și obiectivelor, AMTAP colaborează cu
structurile universitare, cadrele didactice din învățământul de cultură generală,
reprezentanți ai pieței muncii și societății civile. Această colaborare favorizează:
Familiarizarea viitorilor specialiști, absolvenți ai AMTAP, cu companiile, care pot
deveni potențiali angajatori;
Intermedierea repartizării studenților la stagii de practică și intermedierea angajării
studenților;
Intermedierea angajării proaspeților absolvenți;
Efectuarea de analize și cercetări privind integrarea profesională și socială a
studenților.
VIII. Dispoziții finale
Toate informațiile cu caracter personal (date civile, caracteristici aptitudinale etc.)
sunt confidențiale și pot fi folosite doar în scopul îndeplinirii misiunii de ghidare și
consiliere profesională.
Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul AMTAP.
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