Centrul de Consiliere “Student Expert”

Statut

Capitolul I. Denumire, constituire, formã juridicã şi sediu.
Art. 1. Centrul de Consiliere “Student Expert” (CCSE) este componentã structuralã a
Universitãtii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, organizat în baza Hotărârii Senatului ca şi
entitate fără personalitate juridică în subordinea Rectoratului Universitãtii.
Art. 2. – CCSE își desfășoară activitatea în conformitate cu Carta Universității și cu
prevederile prezentului statut precum şi a unui regulament de organizare si funcţionare.
Înființarea CCSE face parte din politica de asigurare și îmbunătățire continuă a calității pe
care Universitatea Babeș-Bolyai o adoptă, cu aprobarea Senatului și la propunerea Rectorului
Universității.
Art. 3. - Sediul CCSE este în Cluj-Napoca, Complex Studențesc „B.P.Hașdeu”, Str.
B.P.Haşdeu nr.45, Căminul 3, parter.
Capitolul II. Scop, obiective si parteneri
Art. 4. - Scopul CCSE este sprijinirea studenților în adaptarea la condițiile tot mai solicitante
ale lumii contemporane. În acest sens, obiectivul principal al CCSE este acela de a oferi
servicii de optimizare personală, consiliere psihologică (individuală și de grup), asistență
psihoeducațională, consiliere vocațională.
De asemenea, activităţile de consiliere şi consultanţă oferite vor respecta normele etice
specifice acestui domeniu de activitate. În vederea punerii în practică a principiilor unui
management eficient, asigurarea transparenţei şi responsabilităţii pentru atingerea eficacităţii
necesare a CCSE, se vor publica pe site-ul propriu rapoarte anuale de activitate.

Art. 5. Obiectivele CCSE sunt:
•
•
•
•
•
•

Facilitarea adaptării studenţilor la particularităţile mediului academic, în particular la
contextul specific Universităţii Babeș-Bolyai;
Oferirea de suport psihoeducaţional studenților pentru depăşirea dificultăţilor
academice;
Identificarea dinamicii nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a studenților;
Oferirea de consultanţă pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor de
dezvoltare personală și profesională;
Consultanţă de specialitate, la cerere, oferită pentru alte instituţii şi organizaţii din
comunitatea academică.
Colectarea şi diseminarea celor mai noi practici, studii şi cercetări educaţionale şi
vocaţionale
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•
•
•

Încurajarea şi iniţierea unor cercetări menite să fundamenteze şi să dezvolte practici de
consiliere în conformitate cu cercetările actuale.
Iniţierea şi /sau participarea la proiecte şi activităţi naţionale şi internaţionale axate pe
consilierea psihoeducaţională şi vocațională
Colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale care au obiective comune cu cele
ale CCSE.

Art. 6. Parteneri.
CCSE îsi va realiza obiectivele în colaborare cu parteneri:
• Facultatea de Psihologie şi Știinţele educaţiei
• Centrul de carieră al Universității Babeș-Bolyai
• Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR)
• Consiliul Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai
• Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB)
• Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din
România (COGNOSIS)
• Asociația de Științe Cognitive din România (ASCR)
• Asociaţia Psihologilor Şcolari din România (APR)
• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)
• European Federation of Psychology Student Association (EFPSA)
• Centre similare din țară și din străinătate.
Parteneriatele naţionale şi internaţionale vor fi întemeiate pe acorduri/convenţii de
colaborare însuşite de Universitatea Babeş-Bolyai.
Capitolul III. Obiect de activitate
Art. 7. CCSE, urmãrind sprijinirea studenților în adaptarea la condițiile tot mai solicitante
ale mediului academic universitar şi ale lumii contemporane va realiza urmãtoarele activitãti:
1.Diagnoză și evaluare
• evaluarea funcțiilor cognitive (profilul cognitiv)
• evaluarea profilului socio-emoțional
• evaluarea personalității
• evaluarea profilului aptitudinal
• evaluarea maturității educaționale.
2. Consiliere psiho-educaţională:
•
•
•
•
•
•

strategii personalizate de învăţare
stabilirea unui plan concret de studiu (obiective, mijloace, condiții)
însușirea unor tehnici optime de luare a notițelor
formarea unor deprinderi de lecturare eficientă
însușirea unor tehnici de învățare eficientă.
pregătire pentru examene şi competiţii
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•
•

elaborarea proiectelor şi a lucrărilor ştiinţifice
pregătirea pentru susţinerea prezentărilor orale.

2. Consiliere psihologică pentru optimizare personală
•
•
•
•
•
•
•
•

autocunoaștere și acceptare de sine
tehnici de comunicare eficientă și management al conflictelor
evaluarea și depășirea situațiilor de criză
rezolvarea de probleme și strategii eficiente de luarea de decizii optime
managementul stresului şi autocontrolul emoţiilor negative
reducerea anxietăţii de performanță şi a procrastinării
managementului timpului
abilităţi de muncă în echipă

3. Informare educațională și profesională
•
•
•
•

cunoașterea specializărilor și profilelor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, ClujNapoca
informarea cu privire la condițiile de admitere, taxe de școlarizare, burse, curriculum
școlar
familiarizarea cu specificul statutului de student
identificarea cerințelor aferente diverselor profesii și meserii.

4. Consiliere în carieră
•
•
•
•
•

autocunoaștere și dezvoltare personală
conștientizarea intereselor și valorilor personale
stabilirea traseului educațional
planificarea carierei
stabilirea compatibilităților între propria personalitate și profesie

Art.8. Activităţile desfăşurate cu studenţii Universităţii Babeş-Bolyai nu vor fi taxate, cu
excepția serviciilor oferite de către experți externi. Pentru serviciile oferite pentru beneficiari
din alte instituţii şi organizaţii din comunitatea academică vor fi stabilite tarife. Toate
categoriile de tarife vor fi propuse de către directorul CCSE şi vor fi aprobate de Senatul
Universităţii.

Capitolul IV. Structura Centrului de Consiliere “Student Expert”
Art. 9. CCSE va fi condus de un director numit de către Consiliul de Administraţie al
Universității Babeș-Bolyai.
Art. 10. Activitatea administrativã va fi realizatã de către un asistent manager.
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Art. 11. Pentru organizarea si desfãsurarea activitãtilor profesionale, CCSE va implica
personal calificat cum ar fi psihologi, pedagogi, specialiști în educaţie, pe bazã de contracte
oneroase sau pe baza unor contracte de volunariat (studenți, doctoranzi, masteranzi etc.), cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Capitolul V. Finanțare și patrimoniu
Art. 12. Finanțarea se face din:
•
•
•
•

venituri proprii încasate din activitãțile realizate, din consultanță și evaluãri de
competențe;
venituri proprii obţinute prin contractarea de granturi/proiecte interne şi externe;
contribuții ale agenților economici sub formă de sponsorizãri, donații, subventii;
alte fonduri obţinute conform legii.

Toate fondurile vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate asumat prin statut.
Art. 13. Baza materialã aferentã activitãtilor va fi constituitã din totalitatea mijloacelor fixe, a
obiectelor de inventar si a materialelor achiziționate pentru buna desfãșurare a
activitãților.Toate acestea aparţin Universităţii şi sunt administrate de CCSE. Acesta din urmă
va utiliza spații ce aparțin Universității Babeș-Bolyai sau alte spații închiriate de la terți.
Art. 14. Resursele financiare vor acoperi:
• retribuţiile personalului încadrat şi ale colaboratorilor;
• cheltuieli de funcţionare, materiale consumabile,
documentaţie.

telefon,

corespondenţã,

Art. 15. Modificarea Statutului se poate realiza cu aprobarea Senatului Universitatii BabeșBolyai din Cluj-Napoca, în baza hotărârii acestuia.
Art. 16. Directorul numit după aprobarea Statutului va elabora şi supune aprobării Senatului
UBB Regulamentului de organizare și funcționare a CCSE.
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