
Sfaturi sufletiste pentru pentru studentii sibieni
Universitatile din Romania sunt obligate, de mai bine de doi ani de zile sa creeze centre de consiliere
studenteasca. In cadrul Universitatii  "Lucian Blaga"  un astfel de centru functioneaza in conditii
adecvate de la sfarsitul anului trecut, in timp ce Universitatea Romano - Germana si Universitatea
Alma-Mater au cate unul de la inceputul anului universitar.
  
  Legea obliga universitatile ca in cadrul lor sa functioneze un centru care sa ofere studentilor consiliere,
atat in cariera cat si psihologica. Universitatile mari din tara, precum Universitatea Bucuresti, Babes -
Bolyai din Cluj Napoca sau Universitatea de Vest au astfel de centre inca din anul 1997. In Sibiu
problema este privita mai mult ca o mana intinsa studentilor, insa un sprijin obligatoriu, iar consilierea se
pliaza in special pe orientarea in cariera a studentilor, consilierea psihologica fiind mai mult una  "de
suflet" , ca de la profesor la student. Departamentul de Orientare in Cariera a Studentilor, din cadrul
Universitatii  "Lucian Blaga"  functioneaza din luna decembrie a anului trecut in conditii propice unei
astfel de activitati, respectiv in doua sali aflate in mansarda Facultatii de Medicina. In regulamentul de
organizare si functionare se arata ca  "misiunea Departamentului de Orientare in Cariera a Studentilor este
de informare, documentare, mediere, consiliere psihologica si consiliere in cariera" . Concret insa,
studentii interesati pot beneficia aici de asistenta in realizarea unui CV, de sprijin in pregatirea unui
interviu de angajare si in general de informatii ajutatoare in cariera. " La noi in centru studentii pot primi
informatii si despre sistemul de credite, regulamentul ULBS si evaluarea in cariera" , ne-a declarat lect.
Dr. Blanca Grama, directorul departamentului. La trainingurile organizate de Departamentul de Orientare
in Cariera au participa in jur de 20 - 30 de studenti, iar intr-o saptamana se arganizeaza in medie doua sau
trei traininguri, sustinute in general de traineri autorizati, in personalul Departamentului intrand doar doua
persone. Extins, din structura de management a departamentului fac parte cate un student si cate un
profesor din fiecare facultate in parte Cu toate acestea, activitatea departamentului se axeaza in special pe
sprijinul in cariera, nu si pe consiliere psihologica.. Pentru viitor, conducerea departamentului are in plan
coorganizarea unor targuri de job-uri, implicarea unor firme in sprijinirea studentilor si colaborarea cu
alte centre similare din tara.
  
  " Un punct cheie" 
  Atat in cadrul Universitatii Romano - Germane cat si in cadrul Universitatii Alma Mater, un astfel de
centru pentru consiliere pe probleme studentesti functioneaza abia de la inceputul anului universitar in
curs. " Centrul este cunoscut intre studenti. In functie de zile, aici vin studenti pentru diferite probleme.
Cer sfaturi pentru a lucra in strainatate, intreaba daca isi pot gasi o slujba si continua facultatea in acelasi
timp si alte probleme" , ne-a declarat dr. Nicolaie Georgescu, rectorul universitatii. Insa cand vine vorba
despre personal specializat, de consiliere se ocupa tot profesorii binevoitori, pentru ca: " Unii studenti
chiar nu au cui isi deschide sufletul"  mai spune dr. Nicolaie Georgescu care completeaza: " este unul
dintre punctele cheie. Cand mai vin de la minister sau de la Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii
in Invatamantul Superior intreaba de centru."  Si asta intr-o universitate incare se formeaza 1350 de
studenti, nu cateva zeci de mii cati numara Universitatea " Lucian Blaga" . 
  Stefan DOBRE
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