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OBJECTIU DEL PLA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
El Pla d’Orientació Professional té per objectiu proporcionar una atenció personalitzada en
l’orientació professional i els processos de cerca de feina per a la inserció laboral dels seus
titulats.
Els membres del Servei d’Orientació de Carreres Professionals són els responsables de
desenvolupar el Pla d’Orientació Professional. Defineixen el perfil professional de cada un dels
estudiants que estan finalitzant o han finalitzat la titulació, i els orienten en les opcions
professionals que més adequades al seu perfil alhora que els assessoren en la preparació de
cerca de feina.

CARACTERÍSTIQUES DEL PLA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
El Pla d’Orientació Professional intenta donar resposta a les següents necessitats dels
estudiants:
•
•
•
•
•
•

Definició del seu perfil professional
Orientació en la realització o millora del seu cv
Assessorament en la realització d’entrevistes i processos de selecció de personal
Definició d’objectius professionals
Proporcionar eines i recursos per a la millora professional
Assessorament sobre les àrees professionals més adequades al seu perfil

Per donar resposta a aquestes necessitats, s’estableixen les següents accions:
1. Entrevistes individuals
Es realitza, com a mínim, una entrevista individual amb cada estudiant que està a punt
de finalitzar els estudis per definir el seu perfil professional i per a proporcionar-li
l’orientació i assessorament que necessita per a la seva inserció laboral.
Els membres del servei de carreres professionals són capaços de realitzar aquesta
orientació perquè compten amb la següent informació de cada estudiant:
• Expedient acadèmic
• Resultat del test de competències
• Informe d’avaluació del TFG
• Informes de pràctiques externes
• El seu currículum vitae.
2. Tallers d’orientació professional
Es poden organitzar varis tallers d’orientació professional durant el curs acadèmic. Es
realitzen en petits grups amb l’objectiu de promoure l'adquisició d'estratègies de
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recerca d'oportunitats professionals, garantint els recursos necessaris per assolir-ho i,
en última instància, aconseguir un lloc de treball que millor s'ajusti al seu perfil
professional.

3. Jornada Euncet-Empreses
Euncet organitza anualment la Jornada Euncet-Empreses amb l’objectiu de promoure la
inserció laboral, acostar interessos i potenciar la interacció entre empreses i estudiants
i titulats. Aquest curs 2020-2021 la Jornada Euncet-Empreses es realitzarà el 2 de març
de 2022.
Aquestes accions garantiran una excel·lent preparació dels estudiants per superar amb èxit les
diferents fases d'un procés de selecció (test, entrevistes, dinàmiques de grup, assessment
centers, etc).

HORARI D’ATENCIÓ DEL SERVEI DE CARRERES PROFESSIONALS
El curs 2021-2022 la responsable del servei de carreres professionals i d’orientació professional
és la professora Marta Roma.
L’horari d’atenció a l’estudiant serà:
•

Dimecres de 10:00 a 14:00 hores.

També es poden realitzar entrevistes d’orientació professional per videoconferència.
Com a norma general, els estudiants hauran de sol·licitar prèviament dia i hora per
assessorament individualitzat a través del correu electrònic a: mroma@euncet.es
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