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Statistică privind funcționarea
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul AMGD
Anul universitar 2016-2017
Nume
instituție de
învățământ
superior
Academia de
Muzică
”Gheorghe
Dima” ClujNapoca

Funcțiile persoanelor care oferă
servicii în cadrul CICOC

Tipurile de activități desfășurate
în cadrul CICOC

Comisie CICOC:
1 Președinte CICOC
1Vicepreședinte COCOC
4 Membri
3 cadre didactice cu atribuții de
consigliere
1 responsabil CICOC în
Departamentul de Releții Externe

Nr. de elevi
consiliați

Nr. de
studenți
consiliați

Nr. de
absolvenți
consiliați

Consiliere AMGD
- Didactică
- Profesional-artistică
- Personală

-

80

25

Întâlnire de lucru (profesori
AMGD) în vederea elaborării unei
strategii de integrare a pregătirii
pentru admitere la AMGD în oferta
educațională a universității.
Sesiuni de informare cu privire la
oferta educațională a AMGD și
studiile superioare în domeniul
muzical (în cadrul proiectului FDI:
Acces și Mobilitate: Garanția
Dezvoltării 2016)

-

-

-

314

-

-
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Funcțiile persoanelor care oferă
servicii în cadrul CICOC

Prorector responsabil cu activități didactice,
Prof.univ.dr. Veronica Negreanu

Tipurile de activități desfășurate
în cadrul CICOC

Nr. de elevi
consiliați

Nr. de
studenți
consiliați

Nr. de
absolvenți
consiliați

Sesiuni de informare cu privire la
viața studenților în AMGD (în
cadrul Caravanei AMGD, realizată
de Asociația Studenților, MartieAprilie 2017)

385

-

-

Sesiuni de informare cu privire la
oportunitățile oferite de bursele
Erasmus+

-

18

3

Integrarea studenților anului I în
AMGD (realizate pe specializările
din cadrul celor 2 facultăți)

-

175

-

Ziua Porților Deschise – prezentarea
instituției în comunitatea locală

150

79

-

Debutul meu în cariera didactică –
întâlnire premergătoare examenului
de titularizare 2017

-

105

15
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