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Nr.15703 / 28.09.2012 

 

Gradul de satisfacţie faţă de serviciile de consiliere oferite de D.C.P 

clienţilor interni / externi, care au beneficiat de consiliere psihologică şi 

profesională în anul universitar 2011 / 2012 

 

     Conform situaţiei statisctice referitoare la “Activitatea de consiliere 

desfăşurată în cadrul DCP, în perioada 1.10.2011 – 30.09.2012”(evidenţa 

clienţilor interni şi externi  care au beneficiat de consiliere psihologică şi 

profesională), un total de 1099 de clienţi (508 clienţi interni / 591 clienţi externi) 

au completat documentul denumit: „Fişa Clientului”, prin care şi-au exprimat 

gradul de satisfacţie faţă de serviciul de consiliere oferit. În document au existat 

trei variante de răspuns: a) foarte satisfăcut, b) satisfăcut şi c) nesatisfăcut.  

   Rezultatele statistice înregistrate în urma prelucrării răspunsurilor sunt 

următoarele:  

1. Pentru toate activităţile desfăşurate, ponderea persoanelor care sau declarat 

foarte satisfăcute de serviciile oferite de D.C.P a fost de 55,96% (615 clienţi 

interni /externi, din totalul de 1099), satisfăcuţi 41,95% (461 clienţi), 

nesatisfăcuţi 0,63% (7 clienţi), iar 1,46% (16 clienţi)  nu au oferit niciun 

răspuns. 

   Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 2012, ponderea 

celor care s-au declarat: foarte satisfăcuţi - este mai scăzută cu 3,50% (59,46%), 

satisfăcuţi - este mai ridicată cu 6,74% (35,21%), nesatisfăcuţi - este mai 

scăzută  cu 0,14% (0,77%), iar a celor care nu au oferit niciun răspuns - este mai 

scăzută cu 3,10% (4,56%). 

 

2. Pentru activitatea de  consiliere psihologică / testări, am înregistrat un număr 

de 12 consiliaţi (11 studenţi – clienţi interni şi 1 elev – client extern), din care 

91,67% (11 clienţi) sau declarat foarte satisfăcuţi şi doar 8,33% (1 client) 

satisfăcuţi. Nu am înregistrat niciun răspuns pentru varianta nesatisfăcut.   

  Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 2012, ponderea 

celor care s-au declarat foarte satisfăcuţi este mai ridicată cu 1,91% (89,76%), 

iar  a celor care s-au declarat satisfăcuţi mai scăzută cu 1,91% (10,24%). 

 

3. Pentru activitatea de  consiliere profesională (participare workshop-uri / 

îndrumare pentru examenul de licenţă / master), am înregistrat un număr de 

1087 consiliaţi (497 studenţi – clienţi interni / 590 clienţi externi - din care 486 

elevi de liceu şi 104 cadre didactice din învăţământul preuniversitar). Din totalul 

consiliaţilor, 55,57% (604 clienţi interni/externi) s-au declarat foarte satisfăcuţi, 

42,32% (460 clienţi) satisfăcuţi, 0,64% (7 clienţi) nesatisfăcut, iar 1,47% (16 

clienţi)  nu au răspuns. 

   Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 2012, ponderea 

celor care s-au declarat: foarte satisfăcuţi - este mai ridicată cu 11,05% 
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(44,52%), satisfăcuţi - mai scăzută cu 5,23% (47,55%), nesatisfăcuţi - mai 

scăzută cu 0,52% (1,16%), iar a celor care nu au răspuns - mai scăzută cu 5,30% 

(6,77%). 

   Din totalul de 497 clienţi interni (studenţi), 71,43% (355 clienţi) sau declarat 

foarte satisfăcuţi şi doar 28,16% (140 clienţi) satisfăcuţi, iar 0,41% (2 clienţi)   

nesatisfăcuţi. Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 

2012, ponderea celor care s-au declarat: foarte satisfăcuţi - este mai scăzută cu 

6,81% (78,24%), ponderea celor care s-au declarat satisfăcuţi – este mai ridicată 

cu 6,40% (21,76%), iar a celor care s-au declarat nesatisfăcuţi este mai ridicată 

cu 0,41%. 

   Din totalul de 590 clienţi externi (din care 486 elevi de liceu şi 104 cadre 

didactice din învăţământul preuniversitar), 42,21% (249 clienţi externi) sau 

declarat foarte satisfăcuţi, 54,24% (320 clienţi) satisfăcuţi, 0,84% (5 clienţi) 

nesatisfăcuţi, iar 2,71% (16 clienţi) nu au răspuns.  

   Cele 104 cadre didactice din învăţământul preuniversitar sau declarat în 

proporţie de 96,15% (100 clienţi) foarte satisfăcute şi doar 3,85% (4 clienţi) 

satisfăcute.  

   Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 2012, ponderea 

celor care s-au declarat foarte satisfăcuţi este mai scăzută cu 3,85% (100%). 

   Elevii de liceu sau arătat: foarte satisfăcuţi în proporţie de 30,66% (149 din 

totalul de 486), satisfăcuţi 65,02% (316 din totalul de 486), nesatisfăcuţi 1,03% 

(5 din totalul de 486), nu au răspuns 3,29% (16 din totalul de 486). 

   Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 2012, ponderea 

celor care s-au declarat: foarte satisfăcuţi - este mai ridicată cu 4,43% (26,23%), 

satisfăcuţi - mai scăzută cu 3,09% (61,93%), nesatisfăcut - este mai scăzută cu 

0,70% (1,73%), iar a celor care nu au răspuns - mai scăzută cu 6,82% (10,11%). 

 

 

                        Vizat:  
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