
 

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” – SUCEAVA  

FACULTATEA DE STIINTE ALE EDUCATIEI  

ANUL ACADEMIC 2022 - 2023  

 

Tematica lucrări disertație Masterat Managementul instituțiilor educaționale 

Consilierea și managementul carierei 

Propuneri 

Coordonatoare: Lector Universitar Doctor Angela Andrei 

 

Politici și practici în domeniul consilierii carierei 

1. Tendințe internaționale în consilierea carierei 

2. Consilierea carierei în Uniunea Europeană 

3.  Consilierea carierei în sistemul de educație din România 

4. Politici de promovare a competențelor de managementul carierei în sistemul de educație 

5. Aria curriculară Consiliere și orientare în sistemul românesc de educație 

6. Implementarea programei școlare pentru disciplina “Dezvoltare personală” în 

învățământul primar 

7. Implementarea programei școlare pentru disciplina „Consiliere și dezvoltare personală” 

în învățământul gimnazial 

8. Rolul Centrelor Județene/ al Municipiului București de Resurse și Asistență 

Educațională în asigurarea serviciilor de consiliere în carieră pentru elevi și părinți 

9. Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor și activităților de consiliere în 

carieră pentru elevi și părinți 

10. Dezvoltarea competențelor de managementul carierei la elevi 

11. Consilierea carierei “verde” - implicațiile alegerilor de carieră asupra protejării mediului 

12. Utilizarea Tehnologiilor Informatice și de Comunicare (TIC) în consilierea carierei: 

sisteme digitale de informații despre carieră/ sisteme interactive bazate pe web/ utilizarea 

rețelelor sociale/ app-uri, simulatoare, chatbot în consilierea carierei/ centrele virtuale de 

consilierea carierei 

13. Impactul activităților de consilierea carierei asupra rezultatelor școlare ale elevilor/ 

succesului școlar/ atitudinii elevilor față de școală 

14. Impactul activităților de consilierea carierei asupra dezvoltării la elevi a competențelor 

de managementul carierei 

 

Profesionalizarea în domeniul consilierii în carieră 

15. Rolul și sarcinile consilierului în carieră în sistemul de educație 

16.  Rolul profesorului în cadrul activităților de consiliere în carieră pentru elevi și părinți 

17. Rolul profesorilor în dezvoltarea competențelor de managementul carierei la elevi 

18. Metode de consilierea carierei pentru elevii din învățământul primar/ gimnazial/ liceal/ 

profesional 



19. Colaborarea profesor diriginte – consilier școlar în activitățile de consilierea carierei 

pentru elevi și părinți 

20. Colaborarea director de școală – consilier școlar în activitățile de consilierea carierei 

pentru elevi și părinți 

21. Colaborarea școală – familie în activitățile de consilierea carierei pentru elevi 

22. Colaborarea școală – comunitate/ companii/ angajatori/ AJOFM/ ONG-uri în activitățile 

de consilierea carierei pentru elevi 

 

Autocunoaștere 

23. Conturarea identității vocaționale la elevi 

24. Relația dintre caracteristici de personalitate, abilități, aptitudini, interese, valori - 

planificarea carierei 

25. Investigarea aspectelor personale (rezultate școlare, calități personale, abilități, 

aptitudini, valori profesionale, autoeficacitate) relevante pentru alegerea carierei 

26. Dezvoltarea valorilor legate de muncă la elevi prin influența familiei, școlii, grupului de 

prieteni 

 

Decizia de carieră 

27. Nevoile de consiliere în carieră ale elevilor din învățământul gimnazial/ liceal/ 

profesional 

28. Factorii care influențează deciziile de carieră ale elevilor 

29. Utilizarea planului de carieră de către elevi 

30. Impactul utilizării planului individualizat al educației și carierei pentru luarea deciziilor 

de carieră de către elevii de liceu 

31. Valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații în luarea deciziilor legate de 

continuarea studiilor şi carieră de către elevi 

32. Rolul explorării traseelor educaționale și profesionale în luarea deciziilor de carieră 

33. Rolul competențelor sociale și emoționale în luarea deciziilor de carieră de către elevi 

34. Intenţiile de viitor ale adolescenţilor și interacţiunile comunitare în mediul de 

apartenenţă al acestora 

35. Influența stilului de viață în luarea deciziilor de carieră de către elevi 

36. Rolul părinților în luarea deciziilor de carieră de către copii 

37.  Impactul influenței părinților asupra alegerilor de carieră ale elevilor 

 

Tematica este orientativă, sunt admise modificări, detalieri și alte propuneri în funcție de 

preocupările și interesele profesionale ale studenților. Mult succes! 

Lector univ. doctor Angela Andrei, email: angelica.andrei@usm.ro 

 


