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Graficul şedinŃelor Consiliului  

Departamentului de Consiliere Profesională 
 

Anul universitar 2007-2008 
(a treia zi de marŃi din fiecare lună, cu excepŃia lunilor iulie şi august) 

 
nr. 
crt. 

Tematica dezbaterii principale data/ 
ora 

locul cine răspunde 

1. Prezentarea şi analiza Raportului privind participarea  

departamentului la  proiectul  pilot  Phare: EuropeAid 

121318/D/SV/RO-România care priveşte Modernizarea 

învăŃământului profesional  şi tehnic la nivel regional,  

România.Phare cu M.Ec.T. privind inserŃia socio-

profesională a absolvenŃilor din promoŃia 2007 din 

învăŃământul tehnic.  

18. X.  
ora 16.00  

cabinet 
DCP  

referent psiholog 
 

2. Prezentarea şi analiza activităŃii D.C.P. pe anul 
universitar 2006-2007 

20. XI 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director DCP 

3. Prezentarea şi analiza criteriilor şi procedurilor de 

management al calităŃii la nivelul Departamentului de 
Consiliere Profesională 

18. XII.  
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director DCP 

4.  Prezentarea şi dezbaterea rezultatelor anchetei privind 

gradul de ocupare a absolvenŃilor din promoŃia 2006 

15. I.  
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

Director 
referent psiholog 

5. Prezentarea şi dezbaterea rezultatelor Anchetei 

psihosociale privind identificarea principalelor motive 

şi interese care au  stat  la  baza  alegerii  specializării  

de studiu urmate 

19. II.  
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

referent psiholog 
director 

6. Prezentarea şi analiza rezultatelor obŃinute în urma 18. III.  cabinet referent psiholog 



aplicării  testului  de  interese  profesionale  Holland la 

studenŃii de anul I 

ora 16.00 DCP  

7. Prezentarea şi dezbaterea Raportului privind stadiul 

realizării bazei de date cu absolvenŃii din promoŃia 

2007. Analiza factorilor favorizanŃi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri de ameliorare a procesului 

16. IV.  
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

Referent 
referent psiholog 

 

8.  Prezentarea şi analiza Raportului privind stadiul 

anchetei privind gradul de angajare al absolvenŃilor 

din promoŃia 2007. Analiza factorilor favorizanŃi şi 

frenatorii în acest proces. Măsuri de ameliorare a 

procesului. 

14. V.  
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

referent psiholog 
 

9.  Prezentarea şi dezbaterea modului de organizare şi 

desfăşurare a activităŃilor cu studenŃii. Analiza 

factorilor favorizanŃi şi frenatorii în acest proces. 

Măsuri de ameliorare a procesului. 

17. VI 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director  

10. Prezentarea şi analiza activităŃii D.C.P. pe anul 

universitar 2007-2008. Propuneri de proiecte şi noi 

tipuri de demersuri în activitatea departamentului. 

17. IX 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director 

 
Director D.C.P., 

conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu 

Bacău, 20 XI 2007 

 

  
 

 

 

 

 

 Acest grafic precum şi tematica şedinŃelor pot suporta modificări pe parcurs, în funcŃie de diferiŃi 

factori obiectivi care intervin (nevoi, solicitări interne sau externe, priorităŃi). 

 


