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Nr. 19/25.03.2021 

Raport privind situația existentă a programelor de consiliere și 
mentorat din cadrul Universității Babeș-Bolyai 

 

În cadrul Universității Babeș-Bolyai se desfășoară o serie de programe de consiliere și mentorat 

care au ca scop sprijinirea și suportul studenților, acoperind o gamă largă de probleme și 

dificultăți întâmpinate de către ei pe parcursul studiilor universitare. Centrele implicate în acest 

demers de consiliere și mentorat sunt: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni, 

Centrul de Consiliere Student Expert, Clinica Universitară de Psihologie Babeș-Bolyai 

“PsyTech” și Centrul de Învățare StudHub. 

 

Consiliere în carieră 

În cadrul Centrului de Carieră, Orientare Profesională și Alumni  au avut loc în anul 2020 în total 

516 ședințe de consiliere de care au beneficiat 196 de persoane. Prisma acestor ședințe de 

consiliere se întinde de la întâlniri unice de testare de valori sau aptitudini, respectiv discuția 

unor dificultăți punctuale până la procese de consiliere de durată mai lungă pentru clarificarea 

deciziei în carieră sau elucidarea cauzelor unor dificultăți întâmpinate în primii pași ai drumului 

profesional. S-au organizat în total 14 grupuri de suport, la care au participat în total 155 de 

studenți. Aceste grupuri s-au desfășurat pe perioadă determinată, ori pentru a ajuta studenții să 

facă față provocărilor sesiunii și licenței online, ori pentru a dezvolta mai departe abilitățile și 

deprinderile țintite de către workshopuri și webinarii.  

În cadrul centrului s-au organizat în total 26 webinare pe diferite teme de actualitate sau 

relevante pentru studenți (mod de alegere al masteratului, importanța voluntariatului, decizii de 

carieră etc.), la care au participat 915 de persoane. Seriile de webinare s-au planificat și promovat 

împreună cu Centrul de Consiliere Student Expert sub numele de  Face the Challenge. 
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Activitatea desfășurată în centru este susținută de munca voluntarilor și studenților care aleg să 

își desfășoare stagiul de practică aici. În anul 2020 s-a colaborat cu 10 voluntari, care s-au 

implicat în redactarea și editarea materialelor publicate, respectiv în consilierea propriu-zisă – în 

funcție de competențele și stadiul de studii. În afară de ei un total de 85 de studenți și-au efectuat 

stagiul de practică la centru, majoritatea lor fiind studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale 

Educației.  

Pe lângă activitatea de consiliere în carieră, grupuri suport și webinarii, s-au publicat pe site-ul 

ccarma.centre.ubbcluj.ro, respectiv pagina de Facebook a centrului un total de 13 articole în 

tematica consilierii. O altă activitate complementară consilierii a fost jocul online My Winter 

Road, un joc de autocunoaștere cu accent pe aspecte relevante în decizia de carieră. 

În septembrie 2020 a demarat programul Student to Student Team, un program destinat 

studenților din anul I, care are ca scop creșterea angajamentul studenților, a coeziunii, a 

motivației, a formării și valorizării identității de student UBB și care este realizat în colaborare 

cu Centrul de Consiliere Student Expert. Programul a pornit cu un training de teambuilding 

online de 3 zile la care au participat peste 1600 de studenți din anul I. Trainingul a fost suținut de 

140 de traineri, majoritatea studenți din ani mai mari de la Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educției, respectiv Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Trainerii au 

fost formați de către psihologi premergător trainingului de teambuilding. Programul Student to 

Student Team continuă prin grupuri de mentorat, care sunt conduse de către mentori studenți din 

ani mai mari. Aceste grupuri, din care fac parte studenții din anul I, se întâlnesc regulat, dar țin 

legătura și între întâlniri pentru a discuta orice problemă întâmâmpinată. La cele 15 facultăți 

implicate în proiect se lucrează în 166 de grupe de mentorat coordonate de 398 de mentori la 

care participă 1450 de studenți din anul I. 
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În cadrul Student to Student Team s-a organizat și un joc online cu scop caritabil intitulat Xmas 

Party. În cadul jocului, echipele constituite din boboci și mentori au rezolvat o serie de provocări, 

iar echipele câștigătoare au avut ocazia să ajute alți studenți din anul I, care din cauza 

dificultăților materiale nu au avut aparatura necesară studiilor online eficiente. Mulțumită unor 

sponsorizări, am reușit să donăm 5 laptopuri și 2 căști cu microfon. 
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Consiliere psihologică 

Activitatea Centrului de Consiliere Student Expert s-a concentrat asupra creșterii capacității de 

adaptare a studenților la perioada pandemiei și la trecerea activității didactice în mediul online. 

Activitățile desfășurate au vizat: 

Oferirea de suport psihologic prin intermediul unor ședințe de consiliere individuală- au 

beneficiat de consiliere un număr de 218 studenți, în cadrul a 872 ședințe de consiliere. Cele mai 

frecvente problematici abordate au fost: reducerea dificultăților emoționale și sociale, reducerea 

riscului de abandon universitar, dezvoltarea abilităților de management al stresului și situațiilor 

dificile, întâmpinarea dificultăților academice, reducerea stigmei asociate problemelor de 

sănătate mentală, oferirea de suport social 

Oferirea de suport psihologic în cadrul unor activități de grup – au beneficiat 188 de studenți prin 

intermediul programului Maitinalii (exerciții pentru dezvoltarea stării de bine realizate zilnic 

timp de o lună), respective în cadrul unor sesiuni dedicate provocărilor studenților de la diferite 

facultăți 

Dezvoltare personală și consiliere în cadrul unor ateliere tematice desfășurate initial față în față și 

apoi online- au avut loc 7 astfel de activități la care au participat peste 300 de studenți, tematicile 

acoperind: management emoțional, încredere, autoeficacitate, identificarea resurselor personale, 

metode de dezvoltare a stării de bine, motivație etc.   

Realizarea unui studiu pentru investigarea provocărilor psiho-emoționale și 

educaționale/academice relaționate cu procesul de predare-învățare-evaluare online ale 

studenților. La studiu au participat 487 de studenți, nivel licență și master, reprezentând  17  

facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai (14,78% masterat și 85,22% licență). Studiul a 

relevat o serie de provocări și dificultăți în ceea ce înseamnă management defectuos al procesului 

de învățare, anxietate de evaluare orală, dificultăți de control al emoțiilor, probleme de motivație 

și de gestionare eficientă a timpului, anxietate de performanță. Aceste date au fost utilizate 

pentru dezvoltarea proiectului Face the challenge și pentru a informa strategia de formare a 

cadrelor didactice realizată de Consiliul Didactic din cadrul UBB.  
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Programul Face the challenge, având ca scop adaptarea multidimeansională a studenților la 

provocările sesiunii de examene desfășurate online, derulat împreună cu Centrul de Carieră, 

Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În cadrul acestui 

program, specialiștii Centrului de Consiliere Student Expert au realizat 10 ateliere tematice 

online cu peste 550 de participanți, (abordând tematici precum control emoțional în sesiune, 

antrenament mental pentru examene, autoeficacitatea academică, autoevaluare, resurse 

personale, anxietate de performanță etc). De asemenea, au fost realizate 10 materiale scrise 



  

 
Parcul Iuliu Hațieganu, Sala Rosling 

http://consilierecariera.ubbcluj.ro/  
http://alumni.ubbcluj.ro/ 

+40 264 405 300, int. 6032                                                       

6 
 

informative difuzate pe socialmedia cu informații esențiale pentru succesul academic și sănătatea 

emoțională (impactul fiecărei postări a avut o medie a impactului de 1.300). 

Realizarea cursului online, asincron, Reconnect to your story 

(https://www.udemy.com/course/reconnect-story/learn/lecture/23252604#overview), curs ce 

abordează aspecte esențiale pentru păstrarea stării de bine în context pandemic prin ilustrarea 

unor strategii de identificare a punctele tari ale personalității, tehnici de control emoțional, 

management al relațiilor sociale și elemente de lifestyle. Până în prezent, cursul a fost parcurs de 

peste 1200 de persoane din 87 de țări.  

Realizarea programului Studeant to Student Team, adresat studenților din anul I, cu scopul de a 

crește angajamentul, coeziunea și motivația acestora, dar și de a forma și valoriza identitatea de 

student UBB. (Vezi mai multe detalii despre program la punctul precedent. 

 

Consiliere academică și activități remediale 

Centrul de Învățare StudHub al Universității Babeș-Bolyai are ca scop organizarea activităților 

remediale și de consiliere academică pentru studenții UBB, conform Strategiei de diminuare a 

riscului de abandon al studenților Universității. Studenții implicați sunt îndrumați și sprijiniți pe 

tot parcursul anului și au posibilitatea de a participa la workshopuri ce au ca scop dezvoltarea 

competenţelor cheie necesare succesului universitar, precum discursul public, academic writing, 

managementul timpului. De asemenea, studenţii din anul I beneficiază şi de consiliere academică 

și pot participa la activități axate pe strategii motivaționale și de management al stresului. 

În anul 2020 au participat la activitățile organizate de centru 189 de studenți, cărora li s-au oferit 

7 tipuri de workshopuri: public speaking, managementul timpului, strategii de luare de notițe, 

strategii de scriere academică, stabilirea obiectivelor educaționale, strategii emoționale și emoții 

constructive, respectiv managementul stresului în sesiune.   

 


