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CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC)

PLAN DE ACTIVITATE
Anul universitar 2018-2019

Obiective/perioadă

Întocmirea planului de
activitate al CICOC
Septembrie 2018
Orientare și consiliere
studenți străini/români
de pretutindeni
Septembrie 2018

Ghidul studentului
Septembrie-Octombrie
2018

Acţiuni

Grup ţintă

Indicatori de performanţă

- Analizarea activității din anul universitar anterior – realizări,
Comisia de
acțiuni nefinalizate care trebuie continuate, nerealizări.
coordonare
- Stabilirea orarului de funcţionare a centrului.
CICOC
- Întocmirea raportului de activitate CICOC pe anul universitar
precedent.
- Întâlniri premergătoare examenului de admitere la licență cu Candidați
admitere
posibilii candidați străini/români de pretutindeni
licență
- Consiliere asupra realizării documentelor necesare privind accesul
pe teritoriul țării noastre și documente necesare admiterii și
înmatriculării (contract de studii, etc.)

Elaborarea planului de
activitate
Elaborarea orarului CICOC
(Sala 7)
Întocmirea raportului CICOC
Număr de candidați

- Revizuirea Ghidului studentului în care să fie prezentate opțiunile Studenți,
masteranzi
și oportunitățile studenților AMGD
AMGD

- Ghidul studentului (editat,
multiplicat, pus la dispoziția
tuturor studenților de anul 1,
prezentat elevilor în decursul
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Obiective/perioadă

Broșurile de admitere
Septembrie 2018
Integrarea studenților
din anul I
Octombrie 2018

Acţiuni

Grup ţintă

Indicatori de performanţă

- Redactarea Ghidului dedicat studenților străini

Caravanei AMGD și în alte
ocazii de popularizare a
instituției)

Actualizarea, multiplicarea și promovarea în licee de specialitate a Elevi,
Broșurilor de admitere pentru Facultatea de Interpretare și candidați la
admiterea la
Facultatea Teoretică
licență

Număr de broșuri împărțite
elevilor și cadrelor didactice
din licee sau expediate
Liceelor de profil

- Turul Academiei
- Analiza planului de învăţământ pe facultăţi şi specializări –
discuţie colectivă
- Orientare în alegerea cursurilor opţionale/facultative (prezentare,
explicaţii, obiective, cerinţe de evaluare)

- Orientarea studenţilor în
spaţiul instituţiei.
- Integrarea în programele de
studii.
- Întâlnirea studenților de
anul 1 (pe facultăți) cu
decanii și îndrumătorii de an
(în prima zi a anului
universitar)

Studenţii
anului I

- Activități de popularizare a CICOC
Sesiuni de informare cu Sesiuni de informare cu privire la oferta educațională a AMGD și
privire la admitere în studiile superioade în domeniul muzical (activitate desfășurată în
licee de profil
cadrul proiectului FDI: Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării
2018)
Octombrie-Decembrie
2018

Elevi din 7
licee de
profil
participante
în proiect

Numărul elevilor participanți

Lucrări științifice de
nota 10

Studenți și
masteranzi

Număr de studenți
participanți

Reguli esențiale în elaborarea lucrărilor de licență și disertație –
structură, conținut, editare.
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Acţiuni

Obiective/perioadă

Decembrie 2018
Sesiuni de informare
Ianuarie-Februarie
2019
Caravana AMGD
Martie-Aprilie 2019
Debutul meu în cariera
didactică
Aprilie 2019
Prezentarea instituției în
comunitatea locală
Mai 2019

Indicatori de performanţă

din anii
terminali

Noiembrie 2018

Concertele
ansamblurilor
studențești

Grup ţintă

Participarea la concerte de Crăciun organizate în cadrul stagiunii
AMGD (Concertele corurilor Ave Musica și Cappella
Transylvanica, Concertul Orchestrei Studenților)
Sesiuni de informare cu privire la oportunitățile oferite de bursele
Erasmus+

Toți
studenții

Studenți,
masteranzi,
doctoranzi,
cadre
didactice
Sesiuni de informare cu privire la viața studenților în AMGD Elevi din 7
(activitate desfășurată în cadrul Caravanei AMGD, organizată în licee de
parteneriat cu Asociația Studenților AMGD)
profil
vizitate
- Consiliere pentru cei care vor să se prezinte la examenul de
titularizare în învățământ – 2019
Studenţi din
Cu participarea reprezentantului ISJ Cluj pentru aria curriculară
anii
artistică.
terminali
Ziua porților deschise

Concertele realizate

Număr de participanți

Numărul elevilor

Reușita la examenele de
titularizare.

Elevi din
Număr de vizitatori
școlile
municipiului
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Obiective/perioadă
Workshop - Debutul
meu în cariera didactică

Acţiuni
Întâlnire premergătoare examenului de titularizare 2019
Tehnici de învățare la materiile teoretice: prezentare, demonstrații.

Grup ţintă

Indicatori de performanţă

Studenți din
toți anii

Feed-back formal și informal

Mai 2019
Consiliere studenți
Erasmus+ Incoming
Mai-Iulie 2019

studenți
Consilierea studenților internaționali și a studenților Erasmus+ Erasmus+
Incoming, care au mentalități diferite și care trebuia să fie sprijiniți Incoming
în privința tranziției de la o cultură la altă, fie pe o perioadă scurtă de
timp, fie pe una lungă.

Feed-back formal și informal

Întocmit: Lect.univ.dr. Tatiana Oltean,
Membră CICOC
10 Septembrie 2018

