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Analiza activităţii desfăşurate în cadrul D.C.P.
în anul universitar 2010-2011

Anul universitar 2010-2011 poate fi considerat un an al adâncirii efectelor crizei şi la nivelul 
Departamentului de Consiliere Profesională dar, în acelaşi timp, al unor bune realizări raportate la 
condiţiile şi restricţiile în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Pe fondul creşterii exigenţelor de 
calitate, departamentul a încercat să deruleze eficient proiectele şi activităţile sale tradiţionale şi să 
iniţieze câteva demersuri noi.

Prezentăm, în ordinea domeniilor considerate cele mai importante, iniţiativele şi activităţile cele 
mai reprezentative:
1. domeniul resurselor umane proprii:

1. Antrenarea studenţilor în munca concretă de la departament:
 acordarea unei burse pentru studenta Loredana Pustianu, specializarea Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar, anul II pe durata întregului an academic precedent. Această
soluţie a reconfirmat o soluţie aproape salvatoare pentru asigurarea continuităţii şi eficienţei 
activităţii noastre. Implicarea sa a contribuit semnificativ la obţinerea, asigurarea, completarea 
şi sistematizarea bazelor de date pentru efectuarea sudiilor privind inserţia absolvenţilor pe piaţa 
muncii cât şi în continuarea studiilor de master. Prin intermediul activităţii desfăşurate de 
aceasta, proiectele sociale organizate de departament au câştigat în organizare şi implicare a 
studenţilor, în eficienţă în organizare şi comunicare cu toţi factorii implicaţi; 

 valorificarea aptitudinilor tehnice şi a motivaţiei intrinseci ale studentului Corneliu Tablan, 
Informatică, FR, an III prin activitate de voluntariat în cadrul DCP, în calitate de  colaborator pe 
aspectele de grafică computerizată a proiectelor departamentului. În mod concret, el a realizat de 
la domiciliu, foarte prompt, în timp util şi în condiţii estetice şi grafice deosebite toate posterele 
activităţilor desfăşurate.

2. Asigurarea implicării în continuare, pe întreaga durată a anului academic precedent, a doamnei 
consilier psihopedagog Iulia Dămian în activitatea D.C.P., în regim de voluntariat. În acest 
context, aceasta a menţinut în continuare, responabilităţile de administrator pagină web  a 
departamentului şi a participării efective la organizarea şi desfăşurarea majorităţii proiectelor. 
Deşi activitateaa desfăşurată de aceasta a fost o soluţie foarte bună pentru desfăşurarea ritmică 
şi de calitate a activităţilor specifice DCP, ea nu a putut găsi, în actualele reglementări şi 
restricţii bugetare, pentru al doilea an consecutiv, nici un fel de orice suport financiar din partea 
instituţiei. Pentru postul de referent psiholog am continuat, cu o expertiză superioară, cu bune 
rezultate şi cu iniţiative personale, colaborarea cu doamna Doina Pascal, care şi-a continuat 



activitatea de titular al acestui post cu 50% din normă dar cu un volum demuncă excesiv 
acestei normări;

2. domeniul activităţii cu studenţii, absolvenţii, firmele şi angajatori  
a. Iniţierea şi diversificarea proiectelor astfel încât să fie mai centrate pe beneficiari, mai bine pliate pe 
specificul de vârstă al acestora, pe aşteptăril lor, pe nevoia de inserare în viaţa comunităţii, de 
sensibilizare faţă de aceasta şi de participare la ea. 

Faţă de anul precedent, anchetele au fost mai numeroase cu trei (8 anchete faţă de 5), după 
cum urmează:
 Raport privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2010 –
Nr. 12792/18.08.2011;

 Raport privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor masterale, din 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2010 - Nr.11356 18.07.2011;

 Raport privind gradul de ocupare a programelor masterale de către absolvenţii Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2010, după primul an de la absolvire - Nr. 9956/ 
24.06.2011;

 Raport privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, promoţia 2010, după primul an de la absolvire  - Nr. 6299/29.04.2011;

 Studiu cu privire la gradul de satisfacţie al studenţilor străini (în comparaţie cu studenţii români) 
faţă de serviciile oferite de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - Nr.5121 / 04.04.2011;

 Raport privind gradul de satisfacţie al clienţilor interni faţă de serviciile oferite de secretariatele 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău - Nr. 3350/01.03.2011;

 Raport privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, promoţia 2009, după primul an de la absolvire comparativ cu gradul de 
ocupare al programelor masterale;

 Raport privind orientarea în carieră a elevilor de liceu, clienţi externi ai Universităţii „Vasile 
Alecsandri”din Bacău, participanţi în cadrul proiectului “Ziua porţilor deschise”  - Nr.17957 / 
17.10.2011.
Proiectele realizate în cadrul D.C.P. au încercat să combine acţiunile iniţiate în anii precedenţi 

cu noi iniţiative. Faţă de anul precedent, când s-au realizat 10 proiecte, în anul 2010-2011 numărul lor a 
fost de 9. Deşi se constată o scădere cantitativă, apreciem în mod deosebit calitatea, diversitatea şi 
impactul acestora, apreciind că diminuarea cantitativă a numărului lor a permis o mai bună organizare şi 
finalizare a acestora. Proiectele noastre din anul precedent sunt:
 Proiectului strategic "Studiu naţional de monitorizare a· inserţiei pe piaţa muncii a 

absolvenţilor din învăţământul superior", implementat de către UEFISCSU-CNFIS şi 
finanţat din Fondul Social European. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin D.C.P., 
a devenit Colaborator instituţional în acest proiect naţional, alături de alte 55 universităţi de stat 
şi private. Proiectul urmăreşte să observe şi să analizeze traseul socio-profesional imediat după 
absolvire şi după o perioadă considerată a fi suficientă pentru atingerea unui anumit nivel 
profesional (5 ani) a două promoţii de absolvenţi: 2005 şi 2009. Început în iulie 2010 cu 
constituirea bazelor de date ale celor două promoţii de absolvenţi, proiectul a însemnat un 
număr foarte mare de ore de lucru pentru echipa sa. Menţinăm că în perioada iulie-decembrie 
2010 în proiect au lucrat Loredana Pustianu, Doina Pascal, Iulia Dămian şi Cojocariu Venera, 
iar în perioada ianuarie până în prezent activitatea a continuat fără Doina Pascal, la cererea 
acesteia. Numărul total de absolvenţi din cele 2 promoţii luat ca referenţial a fost 1858. Aceştia 
au primit, în 4 valuri, scrisori în format hârtie şi în format electronic prin care au fost invitaţi să 
acceseze on line chestionarul proiectului. În acest punct al desfăşurării proiectului am beneficiat 
şi de sprijinul voluntarilor din rândul Ligii Studenţilor şi al elevilor de la Liceul Sportiv, pentru 
a reuşi pregătirea şi transmiterea scrisorilor către absolvenţi. Prin reprezentul lor şi prin 
consilier psihopedagogg voluntar Dămian Iulia, le adresăm mulţumirile noastre şi ale 
absolvenţilor. Rezultatele macro ale proiectului de care dispunem deocamdată ne arată că din 
totalul de 1858 de absolvenţi au răspuns chestionarului 670, adică 36,1% (pe etape, procentul 
de implicare în accesarea chestionaruluieste, în ordine descrescătoare: 39%, 26%, 29%, 10%). 
Perioada actuală a proiectului este destinată analizei calitative a rezultatelor chestionarelor la 
nivel instituţional şi, ulterior, la nivel naţional;



 Proiectul social „Împreună în bucuria dăruirii” – a IV-a ediţie a campaniei de Crăciun de la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada 2 - 20 decembrie, în parteneriat cu 
Liga Studenţească a universităţii şi partenerii noştri, Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin 
Platon” Bacău, Şcoala de Arte şi Meserii Agăş, Liceul cu Program Sportiv Bacău. Campania s-a 
finalizat pe 21 decembrie 2010, în Aula „Vasile Alecsandri”, cu o activitate festivă intitulată 
generic "Întâlnire în prag de seară cu spiritul copilăriei". Au încântat cu glasurile lor elevii 
Liceului Teoretic "Spiru Haret" şi ai Şcolii cu clasele I-VIII "Ştefan Luchian", coordonaţi de 
prof. Gabriela Biea şi de prof. de religie Constantin Popa. Grupul de tineri a oferit publicului un 
buchet de colinde, cântate coral, iar unele în bătăi de toacă. De asemenea, formaţia “Cantores 
animae” a susţinut un miniconcert în care a abordat piese religioase sub lumina regulii de aur a 
convieţuirii: colaborăm la acele activităţi care ne aseamănă, iar nu la cele care ne fac diferiţi. 
Moş Crăciun a oferit cadouri unui număr de 30 de preşcolari şi şcolari mici precum şi un număr 
de 6 burse;

 Coorganizator, în data de 20 martie 2011, împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
şi Liga studenţească a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău a primei întâlniri a 
proiectului "Dezvoltarea Antreprenorială şi Relaţionare în Mediul de Afaceri- D.A.R.M.A." ;

 Proiectul social „Dăruieşte din suflet” - a IV-a ediţie a campaniei, în perioada 4-22 aprilie 
2011,  având ca grup ţintă bătrânii nevoiaşi din oraşul Bacău. Proiectul s-a finalizat prin 
activitatea de dăruire, în vinerea Paştelui, de către grupuri de câte trei tineri, formate din elevi şi 
studenţi care s-au deplasat  la adresele celor 24 de bătrâni identificaţi/selectaţi din Bacău şi au 
dăruit din suflet câte un pachet cu produsele tradiţionale pentru masa de Paşte, fiecare în valoare 
de câte 50 de lei.

 Partener, alături de Asociaţia Integred, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
şi Fundaţia Sfântul Ioan Bosco, în organizarea şi desfăşurarea Conferinţa studenţilor de la 
specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar „Mesaj pentru TINE(RI)” - 24 
mai 2011;

 Proiect de orientare şi consiliere profesională „Ziua porţilor deschise“ (ediţia a-IV-a)
organizat în data de 23.03.2010, în parteneriat cu Liga Studenţească, eveniment de deschidere a 
săptămânii aniversare a celor 50 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. Elevii claselor terminale ale liceelor şi colegiilor din judeţele Bacău şi Neamţ au aflat 
oferta educaţională a universităţii pentru a se orienta ulterior mai uşor şi în cunoştinţă de cauza 
spre alegerea unui domeniu de studiu Ei au vizitat baza materială a universităţii, cantina, 
căminele, amfiteatrele şi biblioteca. În fiecare amfiteatru din cele 8 în care au avut loc 
activităţile specifice au fost prezenţi reprezentanţii celor 5 facultăţilor, ai Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic şi ai Ligii Studenţeşti. Aceştia au promovat propria 
ofertă educaţională şi au răspuns întrebărilor elevilor.

 Colaborator, în perioada 1-30 mai 2011 cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice în realizarea unui sondaj în rândul 
studenţilor. Acest sondaj reprezintă o etapă a proiectului strategic "Instrumente şi mecanisme de 
creştere şi facilitare a accesului la învăţământul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor 
orizontale şi vericale între instituţii de învăţământ, structuri centrale şi locale ale sistemului 
educaţional şi actori sociali/sectoriali", finanţat prin Fondul Social European, Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Tema de interes pentru cercetătorii din 
acest proiect este constituită de căile de acces ale absolvenţilor de liceu în învăţământul 
superior, de motivaţia şi factorii care facilitează sau obstrucţionează continuarea studiilor 
după absolvirea liceului;

 Partener în cadrul Târgului de Jobburi oragnizat de Liga Studenţească din cadrul universităţii;
 Participant, prin reprezentanţi (psiholog Doina Pascal), la proiectul „Angajabilitatea în 

centru”, 14-16.09.2011, Iaşi. În cadrul Centrului de Informare Profesională, Orientare în 
Carieră şi Plasament din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi sub auspiciile 
programului ”Angajabilitatea în Centru”, coorganizat împreună cu Link Education and Practice, 
a avut loc un trainig profesional şi un schimb de experienţă, mediatizarea centrelor de consiliere 
şi de orientare în carieră, optimizarea comunicării între centrele din România.

b. Realizarea şi prezentarea sistematică a unor oferte de locuri de muncă de pe piaţa locală, naţională 
sau internaţională (în format pe hârtie şi postată pe pagina web a departamentului, cu legătură la pagina 



Ligii). În anul universitar precedent au fost postate un număr de 23 anunţuri sau liste de posturi, 
cumulând un număr de aproximativ 183 posturi;
c. Parteneriatului cu Liga Studenţilor a cunoscut o dublă evoluţie: pe de-o parte, un relativ recul din 
punct de vedere administrativ (prezenţa la şedinţe, participarea de discuţii şi la decizii) (parţial de 
înţeles dată fiind implicarea Ligii într-o multitudine de proiecte proprii!)  dar, ceea ce este cel mia 
important, un frumos progres din punct de vedere al implicării în proiectele majore comune., Prin 
reimplicarea sistematică a reprezentantului Ligii ca membru cu drepturi depline în Consiliul D.C.P., 
Belciu Mihai, substituit uneori, nu tocmai eficient, de alţi colegi, cele doua subsisteme au reuşit să 
asigure atragerea şi implicarea studenţilor în proiectele D.C.P.. De asemenea, el a adus şi experienţa şi 
iniţiativele Ligii în activitatea D.C.P., sprijinindu-ne cu entuziasmul specific vârstei în rezolvarea unor 
probleme practice din cadrul proiectelor ;
d. Continuarea şi îmbunătăţirea activităţii sistematice desfăşurate în cadrul programului de cunoaştere,  
autocunoaştere şi  consiliere a studenţilor de  către  cei  doi  specialişti ai departamentului. Din 
necesităţi interne de sistematizare a activităţii dar şi din necesităţi externe (date solicitate foarte des de 
către ministerul de resort) începând cu acest an academic a fost realizată baza de date a consilierii 
asigurate prin D.C.P.. Prin eforturile tenace şi sistematice ale referentului nostru psiholog, Doina 
Pascal, baza de date din anii X-2010 a fost realizată retroactiv, pe baza  înregistrărilor scrise de care am 
dispus. Pentru anul 2010-2011 a fost realizată pe parcurs, prin includerea datelor colectate lunar. Baza 
de date a anului universitar pe care îl analizăm cuprinde cel mai mare număr de clienţi consiliaţi până în 
prezent, un total de 1033 clienţi interni şi externi, studenţi, cadre didactice şi elevi. În acelaşi timp, 
realizarea bazei de date ne-a permis şi sistematizarea activităţii de consiliere pe domenii. Din acest 
punct de vedere, datele indică că din totalul de 1033 de clienţi consiliaţi, ei au beneficiat de servicii 
după cum urmează: consiliere profesională:  655 (190 clienţi interni şi 465 clienţi externi); consiliere 
psihologică: 321; consiliere pedagogică: 57.
e. Cele 7 anchete realizate în anul precedent cumulează un volum uriaş de muncă şi o încărcare 
suplimentară în atribuţii pentru toţi cei implicaţi în activitatea D.C.P., realizate în condiţii din ce în ce 
mai restrictive, cu o presiune temporală şi birocratică în creştere. Rapiditatea în acţiuni a  referentului 
psiholog şi rapiditatea în învăţare şi adaptare a studentului bursier au permis finalizarea la termenele 
stabilite a anchetelor. Acest demers a fost însoţit de livrarea către facultăţi/specializări a rezultatelor la 
cerere, cu ocazia întocmirii diferitelor dosare de acreditare sau reacreditare precum şi din iniţiativa 
noastră, ca material global, de sinteză, către Birou Senat şi decanate după analiza, dezbaterea şi 
aprobarea lor de către consiliul D.C.P. în activităţile sale lunare, pentru a face obiectul analizelor 
specifice. În acelaşi timp toate materialele, în format PDF, au fost postate imediat pe pagina D.C.P. şi 
pot fi consultate on-line;
3. domeniul organizatoric/administrativ:

1. Preluarea şi integrarea cu responsabilitate în toate activităţile departamentului a standardelor şi 
criteriilor de calitate stabilite de către D.M.Q prin S.M.Q. În anul academic precedent am 
continuat activitatea de  integrare în activitatea departamentului a tuturor procedurile de sistem 
care intrau în responsabilitatea noastră. Există, de patru ani, la nivelul departamentului, un set de 
obiective în domeniul calităţii a căror realizare va face obiectul analizei anuale din luna 
noiembrie. Au fost realizate, aprobate şi afişate procedurile pe SSM la nivelul D.C.P. Auditarea
internă pe domeniul calităţii a avut loc în data de 26.11.2011 şi nu a identificat neconformităţi. A 
fost reactualizat Regulamentul D.C.P. împreună cu toate regulamentele universităţii, în perioada 
verii şi a fost trimis la minister pentru aprobare. Ultima variantă a intrat în vigoare de la 3.10.2011 
şi va fi postată şi pe pagina D.C.P.;
2. Îmbunătăţirea instrumentarului de lucru cu ajutorul căruia s-au colectat date în unele dintre 
anchetele realizate de departament a fost un proces mult încetinit, ca urmare a două categorii de 
cauze: optimizarea instrumentelor cu care deja operăm şi neintroducerea nici unei noi linii de 
anchetă care să necesite noi instrumente. Singurele acţiuni care s-au desfăşurat au fost alocate 
actualizării formei instrumentelor folosite;
3. Realizarea bazei centralizate de date a întregii promoţii 2010 a absolvenţilor universităţii 
noastre;
4. Realizarea bazei centralizate  de date a întregii promoţii 2005 pentru proiectul A.P.M.
(inexistentă la nivel de departament, anul 2005 fiind anul înfiinţării sale) valorificând, prin munca 



întregii echipe D.C.P. foarte multă informaţie scrisă în fişele de înscriere la facultate (2001 şi 
2000) şi de înscriere la licenţă (2005);
5. actualizarea şi completarea cu adresele de email a bazei centralizate  de date a întregii 
promoţii 2009 a absolvenţilor universităţii noastre pentru proiectul A.P.M. ;
6. Finalizarea activităţii de traducerea în limba engleză a paginii web a departamentului dar 
imposibilitatea de a valorifica această muncă voluntară din raţiuni care ţin de sit-ul universităţii. 
Administratorul web de atunci al acestuia ne-a comunicat că nu se pot partaja individual paginile 
subsistemului, ci această acţiune se va face la un moment dat, ulterior, pentru toate subsistemele;
7. Îmbunătăţirea paginii web a departamentului s-a produs într-un ritm natural şi constant, în 
ciuda barierelor de tip birocratic şi uman. Principalul element de noutate îl reprezintă 
sistematizarea activităţii realizate, astfel încât utilizatorii să se poată orienta mult mai uşor în 
ansamblul de informaţii existente. Integrarea în structura prezentării a tuturor proiectelor 
desfăşurate de D.C.P., în ordine cronologică, grupate pe ani academici distincţi,  ilustrate cu 
imagine şi text a fost de un real folos în acest sens. Şi aici am înregistrat un eşec, în sensul că nu 
am obţinut acord şi sprijin în integrarea unor componente audio-video înregistrate în timpul 
desfăşurării activităţilor (din motive tehnice, de supraîncărcare a paginii şi sit-ului) . La acest nivel 
activitatea doamnei Iulia Dămians-a evidenţiat în mod deosebit, prin calitatea şi promptitudinea 
postărilor (acestea fiind realizate aproape instant, chiar în condiţii în care era peste hotare);
8. Îmbunătăţirea bazei materiale nu a cunoscut, cum era de aşteptat, nici o îmbunătăţire
semnificativă. S-au achiziţionat strict consumabilele necesare desfăşurării activităţii 
departamentului. Din proiectul A.P.M. încă nu am primit, încă, softul de înregistrare a datelor 
obţinute din completarea chestionarului online care a fost promis universităţilor ca un câştig de 
natură materială. Prin implicarea personală a directorului D.C.P. în alte proiecte POSDRU din 
cadrul universităţii, au fost aduse şi instalate softurile antiplagiat şi SPSS pe calculatorul 
departamentului. De asemenea, s-a obţinut o imprimantă nouă şi se mai aşteaptă încă un 
calculator;
9. Îmbunătăţirea raporturilor de colaborare dintre DCP şi serviciile secretariat ale tuturor 
facultăţilor (aici se detaşează calitatea colaborării cu secretariatul Facultăţii de Inginerie) care au 
reuşit să ne cunoască mai bine şi să înţeleagă specificul şi importanţa muncii din cadrul D.C.P., 
mai ales în ceea ce priveşte realizarea anchetelor. Apreciem faptul că au reuşit să răspundă 
solicitărilor noastre mai rapid şi mai corect. S-a îmbunătăţit colaborarea cu Departamentul de 
Management al Calităţii care a răspuns solicitărilor şi propunerilor noastre, oferindu-ne consilire 
în realizarea procedurilor. S-a dezvoltat şi îmbunătăţit colaborarea cu toate decanatele care ne-au 
acordat sprijin constant în toate activităţile derulate, atât în anchete cât şi în proiecte.
Trebuie menţionat că întreagă această activitate nu ar fi fost posibilă fără activitatea cu adevărat 

dedicată a celor 2 specialişti din cadrul departamentului, fără implicarea consiliului D.C.P. (carea 
permis stabilirea celor mai bune acţiuni şi măsuri), fără parteneriatul cu Liga Studenţească şi fără 
sprjinul conducerii universităţii pe care am simţit-o permanent alături de noi, practic neexistând 
iniţiativă sau solicitare semnificativă a noastră, în condiţiile de austeritate financiară cunoscute, care să 
primească refuz. 

În acelaşi timp, cunoscând cu toţii exact condiţiile în care ne-am desfăşurat activitatea, consider că 
cea aferentă anului academic 2010-2011 poate fi apreciată global cu calificativul „Foarte Bine”, la fel 
ca cea din anul precedent, cu observaţia că, deşi la acelaşi calificativ, activitatea din ultimul an a fost 
mult mai bogată, susţinută şi ritmică. Va fi foarte greu ca în contextul prelungit al crizei financiare şi al 
blocării posturilor să reuşim, pentru al treilea an consecutiv, să găsim resursele umane şi materiale 
pentru menţinerea, dezvoltarea şi realizarea proiectelor noastre.  

Dintre problemele care vor reprezenta axe prioritare pentru activitatea noastră în acest an
academic vă supun atenţiei următoarele:
 livrarea la timp a rezultatelor anchetelor privind gradul de ocupare a absolvenţilor din promoţia 

2011 precum şi a gradului de continuare a studiilor prin master necesare includerii în dosarul de 
obţinerii a acreditării specializărilor sau pentru evaluarea periodică;

 asigurarea continuităţii proiectelor noastre anuale (Împreună în bucura dăruirii! Ziua porţilor 
deschise, Dăruieşte din suflet! Proiectul antreprenorial cu firma Avon);



 finalizarea cu succes a proiectului „Absolvenţii şi piaţa muncii” şi continuarea lui în anul 
academic 2011-2012 pe cont propriu, pentru promoţiile 2006-2012, aşa cum s-a decis prin 
hotărârea BS şi decizie a rectorului universităţii;

 realizarea cel puţin a unui nou proiect, comparativ cu anii precedenţi.
Faţă de actualele prevederi ale Legii 1/2011 se observă nu doar că acest departament nu va dispărea 

(ca urmare a regândirii structurii organizatorice a universităţilor) ci chiar că rolul acestuia va fi în 
creştere semnificativă. Aceasta se datorează impactului major pe care se pare că îl va avea criteriul 
inserţiei abolvenţilor pe piaţa muncii pentru obţinerea acreditării şi finanţării de la buget a 
specializărilor şi programelor de studiu.

Reiterăm dificultăţile activităţii noastre, constituite în factori obiectivi dar care nu încetează a 
funcţiona ca factori (deocamdată) frenatorii (încă nu blocanţi) pentru desfăşurarea mai fluentă şi 
eficientă a acţiunilor noastre:

1. insuficienta resursă umană din cadrul acestui departament, faptul că activitatea celor care 
lucrează în cadrul departamentului este în part time sau în regim de voluntariat, ceea ce vine într-
un relativ dezacord în raport cu solicitările şi aşteptările faţă de activitatea noastră. Faţă d aceasta 
vom propune ca în semestrul II să mai oferim o bursă pentru încă un student la specializarea 
P.I.P.P. anul I, atât pentru suplimentarea personalului implicat în activitate cât şi pentru pregătirea 
plecării studentei care se află în al doilea an de activitate la D.C.P. Măsura aplicată din acest an 
academic de a asigura activitate de consiliere şi prin intermediul colegilor specialişti în psihologie 
şi ştiinţele educaţiei de la Facultatea de Ştiinţe şi de la Facultatea de Litere o considerăm de bun 
augur şi sperăm să se concretizeze în bune rezultate;

2. inexistenţa fondurilor financiare proprii;
În raport cu toate aceste aspecte şi cu întreg raportul de activitate ne exprimăm convingerea că 

sprijinul pe care l-am avut din patea tuturor factorilor implicaţi în buna desfăşurare a activităţii D.C.P.
va fi dezvoltat printr-o mai bună şi flexibilă colaborare şi implicare a tuturor membrilor Consiliului 
D.C.P. Aşteptăm ca aceasta să se obiectiveze atât la nivel de iniţiativă cât şi de acţiune specifică, noi 
sperând ca aceştia, în tripla lor calitate:de reprezentanţi ai facultăţilor, de cadre didactice dar, mai ales, 
de oameni tineri care lucrează direct cu studenţii şi îi cunosc cel mai bine să ne sprijine în următoarele
direcţii:

1. implicarea în procesul de educare al studenţilor prin intermediul proiectelor D.C.P.;
2. asigurarea legăturii şi contactului permanent cu facultatea, cu conducerea acesteia şi 

sprijinirea demersurilor noastre atunci când este cazul;
3. declanşarea unor iniţiative pentru acţiuni concrete de realizat cu studenţii, pornind de la 

nevoile şi cerinţele lor reale.

Director D.C.P.,
conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu

Prezenta analiză a fost prezentată, analizată, completată şi aprobată în unanimitate de Consiliul 
D.C.P. reunit în şedinţa sa lunară din data de  27.X.2011.


