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PROGRAM DE PLANIFICARE A DEZVOLTĂRII
PERSONALE (PDP): CONCEPTE, TENDINŢE, PROVOCĂRI
Lector univ. dr. Maria Goga*
Rezumat
Cercetarea descrisă în acest articol vizează explorarea relevanţei programelor
de planificare a dezvoltării personale a studenţilor din universităţi. În vederea
realizării scopului propus, în cadrul acestui studiu, au participat nu numai
studenţi dar şi cadre didactice de la următoarele universităţi – Universitatea
din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea
Politehnica Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti,
Universitatea Vasile Alecsandri Bacău.
Cuvinte-cheie: planificarea dezvoltării personale, învăţământ superior,
consiliere.
Abstract
The research described in this article aims to explore the relevance of a
program of personal development planning for students from universities. To
achieve its purpose, in this study, they attended not only students but also
teachers from the following universities – the University of Bucharest, Technical
University of Civil Engineering, Polytechnic University of Bucharest, University
of Medicine and Pharmacy in Bucharest, Bacău Alecsandri University.
Keywords: personal development planning, Higher Education, counselling.
Una dintre priorităţile societăţii bazate pe cunoaştere este formarea unei forţe
de muncă flexibile şi capabile să ţină pasul schimbărilor permanente, printr-o
bună planificare şi gestionare a propriei învăţări, dezvoltându-se la nivel personal
şi profesional. Europa Cunoaşterii nu este un simplu slogan care să
caracterizeze procesul Bologna (Moir, 2009), ci chiar constituie o realitate,
având una dintre ţinte planificarea dezvoltării personale a studenţilor, fapt ce
conduce, în timp, la formarea de cetăţeni capabili să se adapteze la cerinţele
unei societăţi în continuă tranziţie, care vor reuşi să-şi dezvolte nu numai
competenţe profesionale ci şi transversale, necesare unei educaţii permanente.
În acest context, iniţierea programelor de planificare a dezvoltării personale,
precum şi dezvoltarea celor existente constituie mai mult decât o necesitate.
Ideea unui PDP nu este nouă, literatura de specialitate în domeniu subliniind
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prezenţa acestuia încă din anii 1997, în Anglia, când, la nivel de universitate
se cereau studenţilor aşa-zisele fişe de progres, un termen general care să
descrie o foaie matricolă cu rezultatele academice şi un document (fişier)
prin care trebuia să arate cum îşi monitorizează, construiesc şi reflectă studenţii
la dezvoltarea lor personală (Croot, D. & Gedye, Sh, 2006). Mai târziu, aceste
fişe de progres s-au transformat în portofolii personale (printate sau
electronice). Agenţia de Asigurare a Calităţii din învăţământul superior, în Anglia
(QAA), a prevăzut ca, începând cu 2005/2006, tuturor studenţilor de la licenţă
să li se ofere şansa de a participa la programe de planificare a dezvoltării
personale (PDP).
Un program de planificare a dezvoltării personale (PDP) este un proces
structurat şi susţinut efectuat de către un individ în scopul reflectării asupra
propriului proces de învăţare şi a performanţelor, dar şi planificării propriei
dezvoltări personale, educaţionale şi de carieră (QAA). Potrivit acestei definiţii,
activităţile parcurse în cadrul procesului de planificare a dezvoltării sunt
complexe şi necesită efort susţinut pentru o perioadă mai lungă de timp,
având o imagine holistică a personalităţii indivizilor. Dacă definiţia menţionată
anterior vizează indivizii, în general, PDP-ul, la nivelul învăţământului superior,
are o definiţie mai cuprinzătoare. Astfel, PDP cuprinde o serie de abordări ale
învăţării care conectează planificarea (scopurile unui individ şi intenţiile sale
privind învăţarea şi rezultatele acesteia), realizarea (alinierea acţiunilor la
intenţiile prezentate), înregistrarea (gândurilor, ideilor şi experienţelor cu scopul
de a înţelege şi evidenţia procesul de de îmvăţare şi rezultatele acesteia),
precum şi reflecţia (revizuirea şi evaluarea experienţelor de evaluare dar şi a
rezultatelor învăţării) (Bleetman, J. & Webb, L., 2008).
PDP poate fi văzut ca un proces de planificare a dezvoltării personale, dar şi
ca un plan pentru a descrie planificarea dezvoltării personale, în formă printată
sau electronică. În cadrul articolului de faţă planificarea dezvoltării personale
este privită ca un proces care se realizează pe parcursul anilor de studii
universitare. La nivelul învăţământului superior, în diferite state ale lumii (Anglia,
SUA, Australia, Olanda), ul este prezent sub forma unui proces, realizat pe
parcursul anilor de studii de licenţă, în unele locuri şi la master sau doctorat
(Barnes et al., 2015), fiind integrat în curriculum, însă, nu există un singur
model care să se potrivească tuturor studenţilor sau în toate ţările. Fiecare
ţară sau instituţie decide cum să arate acest model, dacă să fie inclus în
cadrul curriculumului sau să aparţină centrelor de orientare şi consiliere în
carieră din cadrul universităţilor. Există universităţi care au dezvoltat programe
PDP doar pentru primul an universitar de licenţă (Barnes et al., 2015), altele
doar pentru studenţii străini ca să-i ajute la integrarea în sistemul academic
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din ţara respectivă (Bandyopadyay & Bandyopadyay, 2015), iar în unele
universităţi s-au dezvoltat PDP-uri pentru studenţii cu probleme financiare
(Purwa Udiutoma & Srinovita, 2015) sau pentru cei cu dizabilităţi (Universitatea
Salford, Manchester). În tabelul 1.1. am realizat o scurtă radiografie a diferitelor
programe PDP din ţări precum Anglia, Olanda, Australia, SUA. Tabelul nu
este exhaustiv, însă, am încercat să prezentăm diferite programe de planificare
Tabel 1: Planificarea dezvoltării personale – modele internaţionale
Ţară /
Universitate

Program de
dezvoltare
personală

1. Olanda
(Stenden
University,
Holland)
(Stenden
University –
Business
Management
Faculty)

Programul de
planificare a
carierei
(Programul face
parte din
curriculum şi
oferă credite
studenţilor)

2. Australia
(Barnes et al,
2015)
(The University
of Sydney)

Programul Track
and Connect

3. Anglia
(Bleetman &
Webb, 2008)
(Conventry
University – Art,
Design and
Media Faculty)

Plan de
dezvoltare
personală bazat
pe experienţă
profesională

Scurtă descriere program
În primul an studenţii se familiarizează cu programul academic,
cel social, intercultural dar şi cu viitoarea carieră, prin participarea
la o gamă largă de cursuri, prelegeri, workshop-uri, discuţii la
nivel de grup dar şi individuale cu mentori personali. În anul II
studenţii participă la seminarii de dezvoltare personală, de
orientare în carieră şi interviuri simulate. În anul III studenţii
aplică ceea ce au învăţat în sala de clasă pentru companii, în timpul
stagiilor de practică. Studenţii participă la reuniuni corporative, fac
prezentări, analizează datele, dezvoltă planuri de afaceri şi de
multe ori primesc oferte de muncă. În ultimul IV studenţii învaţă
cum să facă tranziţia de la statutul de student la cel de angajat,
exersând abilităţile dezvoltate în timpul celor patru ani de studiu.
În timpul programului studenţilor li se cere alcătuirea de portofolii
personale în care vor fi inserate reflecţii personale privind
dezvoltarea abilităţilor personale, academice, sociale, interculturale
ale studenţilor. De asemenea, studenţii din primul an participă la
patru interviuri cu mentor personal în care se reflectă, discută şi
se stimulează abilităţile personale dar şi cele academice şi
profesionale, planificându-se cariera. Prin participarea studenţilor
la un astfel de program de dezvoltare personală rata abandonului
este redusă iar nivelul de angajare pe piaţa muncii este foarte
ridicat.
Programul facilitează contactul între studenţi şi serviciile facultăţii,
mentoratul, precum şi serviciile adresate studenţilor din primul an
de studii care au potenţial de retragere din universitate. Studenţii
sunt contactaţi de către studenţii din anii terminali care sunt
instruiţi, în prealabil, pentru astfel de servicii. Prin derularea
programului se au în vedere diminuarea distanţei dintre studenţii
din primul an şi cadrele e, precum şi asigurarea de suport pentru a
naviga printre conceptele academice dar şi politicile educaţionale
ale instituţiei.
Programul de dezvoltare personală este doar în primii doi ani de
studiu. În primul an studenţii sunt ajutaţi să reflecte la activitatea
lor practică, creând link-uri între cursurile la care participă şi viaţa
reală. Îşi creează bloguri, cărţi electronice şi eseuri reflective prin
care să se evidenţieze conexiunea cu practica. Participă la cursuri
de dezvoltare personală, workshop-uri şi interviuri cu mentor
personal. În anul al doilea studenţii sunt invitaţi să se focalizeze
mai mult pe activităţile practice participând la stagii de practică în
companii sau înfiinţând afaceri mici. Experienţa profesională
câştigată pe parcursul anilor de studiu îi ajută pe studenţi să se
dezvolte personal dar să fie şi bine pregătiţi pentru cariera aleasă.
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Ţară /
Universitate

1

Program de
dezvoltare
personală

4. SUA
(Schneider et al,
2015) (STEM
Science,
Technology,
Engineering, and
Mathematics)

Programul
LEARN (PDP
centrat pe student
realizat prin
intermediul
cercetării)

5. Australia
(University of
New England)

Program de
planificare a
dezvoltării
personale

6. SUA
(Arendale &
Hane, 2014)
(University of
Minnesota)

Programul
PAL1 (Învăţarea
asistată de
colegi)

7. Indonezia
(Purwa
Udiutoma &
Srinovita, 2015)
(implementat în
11 universităţi din
Indonezia)

Beastudi Etos
Program – pentru
studenţi cu
probleme
financiare

Scurtă descriere program
Programul LEARN a fost iniţiat din 2011 în peste 190 de
universităţi cu programe STEM. În primul an la universitate
studenţii au posibilitatea ca, timp de 12 săptămâni, să se angajeze
în programul academic, social şi al comunităţii desfăşurat în
universitate. Tuturor studenţilor li se cere să participe la acest
program. Programul durează un an. În primul semestru învaţă
metode de cercetare, la nivel teoretic, iar în semestrul următor se
realizează cercetarea cu ajutorul studenţilor din ani terminali dar şi
cu mentori din facultate. Prin acest program, studenţii învaţă cum
să coopereze la nivel de grup, să se acomodeze cu programul
academic, social, să înveţe cum să cerceteze în domeniul cerut de
facultate şi cum să-şi dezvolte abilităţi personale şi profesionale.
Prin acest program rata de abandon este redusă considerabil.
În primul an de studii studenţii se concentrează pe dezvoltarea
conştiinţei de sine, a inteligenţei sociale şi abilităţii de luare a
deciziilor. În anul II studenţii se concentrează pe pregătirea
aplicaţiilor necesare câştigării locurilor de muncă ce are loc în
ultimul an de studii. În acest an se elaborează un portofoliu în
carieră la nivel individual. În anul III studenţii se concentrează pe
dezvoltarea a trei calităţi, care sunt strict necesare în câmpul
muncii şi anume, înţelepciune, caracter şi conducere. În opinia
angajatorilor sec. XXI acestea sunt trăsături vitale pe care orice
angajat ar trebui să le deţină. Studenţii participă la workshop-uri,
discuţii individuale cu mentorul dar şi activităţi de grup sau
individuale necesare dezvoltării lor pe multiple planuri.
Programul PAL prevede sesiuni regulate de studiu, la nivel
săptămânal, pentru a sprijini studenţii în realizarea temelor pentru
curs. Patru direcţii au prioritate în acest program: dezvoltarea de
abilităţi academice, dezvoltarea încrederii la nivel personal,
dezvoltarea abilităţilor interpersonale şi a gândirii critice. Studenţii
învaţă pentru cursurile lor, împreună cu colegii din anii terminali,
fiind supervizaţi de mentori specializaţi. Prin cooperare, studenţii
învaţă să înveţe, să-şi asume responsabilităţi, să ia decizii corecte
privind pregătirea academică şi în carieră.
Programul Beastudi Etos, iniţiat din 2003, ajută studenţii în
dezvoltarea de competenţe academice dar şi aptitudini şi atitudini
necesare dezvoltării la nivel personal pentru a depăşi situaţia şi
condiţiile de învăţare neprielnice. Programul este constituit din
şedinţe de coach, mentorat şi asistenţă financiară pentru studenţii
săraci.

Peer Assisted Learning

a dezvoltării personale şi să evidenţiem cele mai importante aspecte ale
programelor menţionate, cu speranţa ca aceste modele să ofere un plus de
noutate pentru sistemul românesc de învăţământ.
1. Structura unui program de planificare a dezvoltării personale (PDP)
Modelele internaţionale menţionate în tabelul 1.1. sunt diverse ca structură
dar toate au singur scop, şi anume, planificarea dezvoltării personale a
studenţilor. Acest PDP este focalizat nu numai pe formarea de cetăţeni capabili
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să se adapteze la cerinţele unei societăţi în continuă tranziţie, ci şi pe
angrenarea acestora în activităţile academice şi sociale ale universităţilor cu
scopul de a-i ajuta să-şi dezvolte competenţe academice şi transversale
necesare în timpul studiilor, evitându-se, prin aceasta, abandonul academic.
Un program de planificare a dezvoltării personale ajută studenţii să se simtă
încrezători în forţele lor proprii, să-şi cunoască stilurile lor de învăţare,
personalităţile lor, toate acestea având drept scop nu numai îmbunătăţirea
performanţelor academice ci şi orientarea în carieră.
În opiniile unor specialişti în domeniu (Moir, J., 2009), structura unei planificări
a dezvoltării personale are următoarele ingrediente: a) stabilirea obiectivelor
şi planificarea acţiunilor; b) învăţarea prin experienţă; c) înregistrarea ideilor,
gândurilor, experienţelor acumulate; d) reflecţia asupra a ceea ce s-a realizat/
întâmplat; e) emiterea de judecăţi despre sine, munca proprie şi planificarea
dezvoltării şi a orientării în carieră în viitor. Aşa după cum am văzut la unele
modele menţionate în tabelul 1.1. (Stenden University), se accentuează ideea
dialogului dintre mentori/ tutori şi studenţi privind planificarea dezvoltării
personale. Potrivit unor specialişti în domeniu, aceasta ar fi inima PDP
(Bullock, K. & Jamieson, J, 1998). Acest dialog clarifică alegerile studentului
şi planifică acţiunile cele mai potrivite pentru el, fie că sunt legate de pregătirea
academică, de incluziunea socială sau de consilierea şi orientarea în carieră.
Specialiştii în domeniu (Bassett, J., Gallagher, E., Price, L, 2014) au subliniat
facilitarea dialogului dintre student şi mentor/ tutor, la nivel individual. Încurajarea
studenţilor la timpul potrivit, o faţă prietenoasă, un zâmbet cald, un feedback
holistic privind rezultatele obţinute şi speranţele de viitor sunt de o mare valoare
în ochii studenţilor.
2. PDP în spaţiul universitar românesc
Conform legislaţiei în vigoare (LEN, 2011) în fiecare universitate din România
trebuie să funcţioneze centre de consiliere şi orientare în carieră. Aceste
centre au drept scop consilierea studenţilor în privinţa traseului educaţional,
reducerea abandonului universitar, precum şi orientarea în carieră. Potrivit
unor studii recente (ANOSR, 2014) aceste centre sunt în faze incipiente în
anumite universităţi, iar în altele nu există decât la nivel teoretic. Acesta este
unul dintre motivele pentru care studenţii nu reuşesc să primească o îndrumare
calificată privind cariera lor. În mod normal, centrele de consiliere includ şi
proiecte de planificare a dezvoltării personale (ibu, S., 2010), însă lucrul acesta
nu este o opţiune viabilă având în vedere numărul mare de studenţi comparativ
cu personalul care răspunde de un astfel de program. În realitate, funcţionează
programele de mentorat, în care studenţii au îndrumător/ mentor de an, dintre
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cadrele didactice care predau la facultăţile respective. Un mentor la sute de
studenţi nu are resursele necesare să coordoneze un program de planificare
a dezvoltării personale. În contextul dat, planificarea dezvoltării personale nu
se poate realiza la nivelul cunoscut în alte ţări ale lumii.
3. Motivaţia cercetării
Nevoia de cunoaştere şi înţelegere a modului cum reuşesc studenţii să menţină
ritmul academic, social şi profesional constituie o prioritate, într-o societate
bazată pe cunoaştere şi dezvoltare. Pentru ca cetăţenii de mâine să fie
persoane flexibile în câmpul muncii, cu o viziune clară asupra lucrului bine
realizat, gestionare inteligentă a timpului, a resurselor personale, precum şi
a carierei, este nevoie de a investi în adolescenţii din programele academice.
Centrele de consiliere şi orientare în carieră au drept scop consilierea studenţilor
în privinţa traseului educaţional, reducerea abandonului universitar, precum şi
orientarea în carieră. Din nefericire, aceste centre sunt sporadice şi nu
constituie, întotdeauna, o realitate care să servească nevoilor de învăţare şi
consiliere pentru toţi studenţii, de la fiecare universitate (ANOSR, 2014). Prin
studiul de faţă intenţionăm să aducem un plus de noutate privind înţelegerea
ideii de program de planificare a dezvoltării personale la nivelul studenţilor,
informaţii care vin nu numai în sprijinul studenţilor, dar şi al personalului care
se ocupă direct de aceştia, respectiv, psihologii, consilierii, mentorii şi decidenţii
la nivel educaţional. Cadrele didactice/ consilierii/ decidenţii/ studenţii sunt
invitaţi să participe, în mod creativ, în procesul de cunoaştere/ înţelegere/
iniţiere al unui program de dezvoltare personală dedicat studenţilor din anii de
licenţă.
4. Obiectivele cercetării
Studiul vizează următoarele obiective generale: a) Explorarea relevanţei unui
program de planificare a dezvoltării personale a studenţilor în universităţi; b)
elaborarea unui set de recomandări destinate cadrelor didactice/ decidenţilor
în scopul acordării de suport profesionist studenţilor privind planificarea
dezvoltării personale.
5. Eşantionul cercetării
În vederea realizării scopului propus, din cadrul acestui studiu, au participat
un lot de studenţi, precum şi cadre didactice de la Universitatea din Bucureşti,
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea de Medicină şi
Farmacie Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea
Vasile Alecsandri Bacău. Au răspuns invitaţiei de participare la cercetare un
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număr de 5 cadre didactice şi 8 studenţi (nivel de licenţă) de la universităţile
menţionate.
Tabel 2: Distribuţia cadrelor didactice şi a studenţilor intervievaţi în funcţie
de universităţi
Universităţi participante la
cercetare

Nr cadre didactice

Nr studenţi

Universitatea Tehnică şi de
Construcţii Bucureşti

1

5

Universitatea din Bucureşti

1

1

Universitatea Politehnica Bucureşti

1

2

Universitatea Vasile Alecsandri
Bacău

1

-

Universitatea de Medicină şi
Farmacie Bucureşti

1

-

Total

5

8

6. Metodele şi instrumentele cercetării
Am apelat doar la cercetarea de tip calitativ (Chelcea, 2004), utilizând
interviurile individuale semistructurate, adresate atât cadrelor didactice la nivel
de universitate, cât şi studenţilor din aceleaşi unităţi. În interviul individual
semistructurat adresat cadrelor didactice au fost abordate elemente ce
ţin de înţelegerea noţiunii de PDP, iniţierea sau/ şi dezvoltarea unor programe
de planificare a dezvoltării personale, forma de funcţionare a unui astfel de
program, frecvenţa, nivelul de implicare al mentorilor sau/ şi a cadrelor
specializate (psiholog/ coach/ consilier). Interviul individual,
semistructurat, adresat studenţilor a avut, în principiu, ca scop abordarea
aceloraşi aspecte menţionate la cadrele didactice, însă, din perspectiva celor
care studiază.
7. Principalele concluzii
Studiul de faţă ne-a permis sintetizarea principalelor concluzii legate de rolul
programelor de planificare a dezvoltării personale în rândul studenţilor. Având
în vedere că, în cadrul cercetării, efectuate la şcolile participante, s-au regăsit
elemente comune în ambele interviuri adresate studenţilor dar şi cadrelor
didactice, am considerat oportun să combinăm concluziile şi să le prezentăm
unitar.
 Structura unui propgram PDP – În opinia cadrelor didactice participante
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la interviu, un program PDP ar trebui să conţină elemente de cunoaştere/
autocunoaştere; crearea unui plan de dezvoltare personal cu obiective şi
termene bine stabilite, în care sunt incluse activităţi la nivel individual/ de
grup, precum şi strategii de realizare a acestui plan de dezvoltare; modalităţi
eficace de evaluare a îndeplinirii activităţilor propuse şi a rezultatelor obţinute;
program de consiliere şi orientare în carieră. Pe de altă parte, pe lângă
elementele menţionate de către cadrele didactice, studenţii au accentuat
valoarea şi necesitatea dezvoltării competenţelor transversale;
 Scopul PDP – majoritatea cadrelor didactice intervievate a evidenţiat faptul
că un program de planificare a dezvoltării personale ar trebui să aibă scopuri
bine definite. Un astfel de program este, în primul rând, un program orientat
spre dezvoltarea unor abilităţi şi valori cu caracter general, nespecifice
domeniului de studiu al studenţilor. Astfel, s-a subliniat importanţa formării
şi dezvoltării personalităţilor studenţilor, îmbunătăţirea capacităţilor de
comunicare şi socializare, valorificarea disponibilităţilor personale în scopul
rezolvării de probleme cotidiene şi nu în ultimul rând, acceptarea de sine
şi a potenţialului personal. Majoritatea studenţilor intervievaţi a accentuat
importanţa PDP în sensul dezvoltării personale, nu în cel al orientării şi
consilierii în carieră. Scopul acestui PDP a fost similar cu cel prezentat
de cadrele didactice. În acelaşi timp, puţini studenţi au considerat PDP
necesar doar din perspectiva consilierii şi orientării în carieră. Aceşti studenţi
au explicat alegerea, motivând faptul că exerciţiile de cunoaştere de sine
şi dezvoltare a personalităţii şi inteligenţei sociale consituie activităţi sinequa non perioadei de adolescenţă, specifice studiilor de liceu. În opinia
lor, dezvoltarea personală începe în anii de liceu şi se continuă, la alt
nivel, în anii de facultate;
 Nevoia unui program PDP la nivel de universitate – Studenţii
participanţi la cercetare au subliniat nevoia stringentă de a exista programe
de planificare a dezvoltării personale în cadrul universităţii, indiferent dacă
acestea sunt parte integrantă a programelor de la centrele de consiliere
sau nu. Unii studenţi (UTCB) au confirmat inexistenţa centrului de îndrumare,
consiliere şi orientare în universitatea lor. Aici, însă, este de apreciat rolul
asociaţiei studenţeşti ASCB (Asociaţia Studenţilor la Construcţii Bucureşti)
care a iniţiat programe de consiliere şi orientare în carieră ce suplinesc,
parţial, activitatea centrelor de consiliere. Studenţii de la Politehnica
Bucureşti au semnalat prezenţa şi eficienţa centrului de consiliere şi
orientare în carieră care este focalizat strict pe nevoile studenţilor de
orientare în carieră. Aceştia au considerat oportună iniţierea unui program
de dezvoltare în cadrul centrului de consiliere şi orientare în carieră. Au
fost şi studenţi (Universitatea din Bucureşti) care ştiau de existenţa centrului

Revista de Pedagogie • LXIII • 2015 (2)

91

de consiliere din universitate dar, în opinia lor, un singur centru pentru
toată universitatea este inadecvat, având în vedere numărul mare de
studenţi, comparativ cu un grup restrâns de consilieri şi psihologi care nu
ar putea să gestioneze nevoile de învăţare sau de orientare în carieră ale
acestora. În cazul acesta, studenţii de la ştiinţele socio-umane au iniţiat
grupuri de planificare a dezvoltării personale, exersând singuri exerciţiile
de cunoaştere personală şi orientare în carieră.
 Centrele de consiliere şi orientare în carieră nu includ activităţi
pentru planificarea dezvoltării personale – Atât studenţii, cât şi cadrele
didactice participante la interviu au evidenţiat faptul că centrele de consiliere
şi orientare în carieră sunt orientate strict pe carieră şi nu pe dezvoltare
personală, deşi, conform legislaţiei în vigoare, aceste centre ar trebui să
aibă ca prioritate şi dezvoltarea personală. În opinia intervievaţilor,
programele de dezvoltare personală necesită resurse financiare sporite,
resurse umane suficiente, materiale şi activităţi specifice care să fie strict
centrate pe nevoia de dezvoltare personală a studenţilor. Însă, numărul
redus de personal angajat în centrele de consiliere este insuficient pentru
o pregătire de calitate a studenţilor privind dezvoltarea personală iar bugetele
alocate nu sunt suficiente să acopere nevoile studenţilor în această direcţie;
 Locul programelor de dezvoltare personală în cadrul universităţilor
– Unele cadre didactice, dar şi studenţi intervievaţi, au considerat oportun
ca un program de dezvoltare personală, incluzând şi consilierea/ orientarea
în carieră, să facă parte din curriculum. Alţi studenţi au considerat, ca de
la sine înţeles, ca un centru de consiliere şi orientare în carieră să includă
şi programe de dezvoltare personală. Motivul este că nimeni nu ştie mai
bine decât psihologii şi consilierii să realizeze aceasta. Au fost şi cadre
didactice (UTCB) care au specificat faptul că, pentru facultăţi socioumaniste ar fi indicată integrarea programului în curriculum, în ideea că
toţi studenţii, prin specificul specializării ar trebui să cunoască, aplice şi
să promoveze aceste metode/ strategii/ tehnici de dezvoltare personală.
Iar în universităţile/ facultăţile tehnice programele de dezvoltare să fie la
nivel opţional. În opinia cadrului didactic de la Universitatea din Bacău s-a
evidenţiat un aspect important şi anume acela că, în condiţiile în care ne
aflăm (cu resurse financiare şi umane reduse), programul de dezvoltare
ar fi bine să funcţioneze măcar ca o opţiune, ca o alternativă de care
studenţii să beneficieze, după nevoi. Pe firul acestei idei unii studenţi
participanţi la interviu au considerat că un astfel de program ar trebui să fie
la nivel facultativ;
 Activitatea Mentorilor de an – În opinia cadrelor didactice intervievate,
sunt bine venite iniţiativele decanilor de a instrui personal didactic, care
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să-i ajute pe studenţi în planificarea dezvoltării personale. Acolo unde
universităţile nu au acţionat, asociaţiile studenţeşti au suplinit, organizând,
în mod periodic, seminarii de dezvoltare personală. Însă, activităţile acestor
asociaţii, din nefericire, nu au continuitate pentru că, în mod constant,
studenţii vin şi pleacă din facultăţi. Dezvoltarea competenţelor
transversale ale studenţilor rămâne o prioritate pe agenda de lucru a
conducerii universităţilor. Astfel, în majoritatea centrelor universitare
participante la interviu, există mentori pentru fiecare an de studiu care
încearcă să suplinească activităţile centrelor de consiliere şi orientare în
carieră. S-a constatat că, unii mentori şi unii studenţi nu alocă timpul
necesar pentru aceste activităţi. Majoritatea studenţilor recunosc că, în
mod fizic, mentorii nu au cum să facă faţă avalanşei de activităţi, cu toţi
studenţii din anul respectiv. În cazul fericit în care mentorul de an activează,
discuţiile cu studenţii, în principal, sunt axate pe probleme legate de
înscrierea în an, burse, programarea examenelor, notele de la examene,
restanţe, nemulţumiri, nicidecum, activităţi de dezvoltare personală. În cazul
în care ar exista oportunitatea ca mentorul să se ocupe strict de dezvoltarea
lor personală, conform opiniei studenţilor, acesta ar trebui să fie dedicat
misiunii sale, de îndrumare a studenţilor şi să acorde o deosebită atenţie
fiecărui student în parte, pe cât posibil, căci planurile de dezvoltare sunt,
până la urmă, individuale. În plus, ar fi ideal ca un singur mentor să
realizeze împreună cu studenţii activităţile pe parcursul anilor de
licenţă, iar aceştia să fie psihologi sau consilieri dedicaţi meseriei;
 Programe PDP speciale – În opiniile studenţilor dar şi al cadrelor
didactice, programele de dezvoltare personală, create special pentru
studenţi cu dizabilităţi, pentru studenţi străini sau pentru cei cu probleme
financiare, ar trebui să existe doar în condiţiile în care legislaţia va permite.
Ele sunt oportune, provocatoare, dar, în egală măsură este şi dificilă iniţierea
şi derularea unor astfel de programe. A fost sugerată ideea de a se realiza
o analiză de nevoi în universităţi şi să se vadă clar ce programe ar putea
să fie dezvoltate în acest sens. Tot în opinia studenţilor se consideră ca
ceva corect existenţa unor oferte cu program de dezvoltare special,
studenţii având şanse egale cu ceilalţi studenţi, astfel încât şi acestora
să li se ofee informaţii exacte şi sprijin care să faciliteze luarea deciziilor
privind viitorul lor social şi profesional.
8. Sugestii şi recomandări
Concluziile formulate anterior ne-au permis formularea unor sugestii şi
recomandări care pot fi adresate cadrelor didactice/ consilierilor/ psihologilor
din universităţile participante la cercetare.
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Ideea ca universităţile să dispună de iniţierea şi implementarea unui program
de planificare a dezvoltării personale a studenţilor este, încă, într-o fază
incipientă. S-a constatat faptul că serviciile de consiliere şi orientare în carieră
din cadrul universităţilor participante la cercetare nu reuşesc, din motive
obiective, să iniţieze şi să implementeze un program de planificare a dezvoltării
în carieră. De aceea, introducerea unui astfel de program în curriculum poate
fi o soluţie viabilă, pentru început, doar la nivel facultativ. În cazul în care
acest program ar putea face parte din curriculumul universităţii, indiferent de
specialitate, personalul să fie pregătit corespunzător iar locaţia dotată cu
resursele necesare.
Până se va materializa implementarea programului la nivel de curriculum,
mentorii care răspund de activitatea de îndrumare a studenţilor să fie, pe cât
posibil, cadre specializate în psihologie, consiliere, dezvoltare personală şi
acelaşi cadru didactic pe toată perioada licenţei. Studenţii au nevoie de dialog
eficient şi realizat profesionist privind dezvoltarea lor personală, academică şi
orientarea în carieră.
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