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Evaluarea instituţională a Universităţii din Bacău 

 

În perioada 18-20 martie 2009, s-a derulat etapa de evaluare instituţională cu privire la 

îndeplinirea cerinţelor normative obligatorii şi a standardelor şi  indicatorilor de performanţă.  

 Delegaţia ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior) a 

fost formată din : 

1.şase comisii de experţi evaluatori, pentru următoarele  programe de studii universitare 

de licenţă: 

• Tehnologia construcţiilor de maşini; 

• Ingineria produselor alimentare; 

• Ingineria şi protecţia mediului în industrie; 

• Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză; 

• Educaţie fizică şi sportivă; 

• Matematică. 

 

2. o comisie de evaluare instituţională; 

3. un reprezentant al Comisiei consultative; 

4. un expert străin; 

5. doi reprezentanţi ai studenţilor. 

 

În cadrul vizitei, comisiile s-au întâlnit cu studenţii şi cu o parte dintre absolvenţii  şi 

angajatorii Universităţii din Bacău. 

În perioada următoare, se vor elabora şi finaliza rapoartele fiecărei comisii şi se vor 

prezenta propunerile şi calificativele, care vor fi făcute publice pe pagina web a ARACIS. 

 

Luna porţilor deschise la  Universitatea din Bacău 
 
   

  Pe 27 martie 2009 ora 12, în Corpurile C şi B ale UB, Universitatea din Bacău a deschis 

cea de a II-a ediţie a manifestării „Luna porţilor deschise”. Prima activitate din cadrul 

manifestării a constituit-o „Ziua porţilor deschise“, activitate organizată de către Departamentul 

de Consiliere Profesională în colaborare cu Liga Studenţească.   

          Scopul acestui proiect a fost asigurarea unui grad mai mare de apropiere profesională al 
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universităţii de colegiile şi liceele din municipiu, amplificarea formelor de comunicare dintre 

acestea şi extinderea/ diversificarea pârghiilor de colaborare  şi intercunoaştere instituţională şi 

umană. 

Manifestarea s-a bucurat de un real succes, înregistrând o participare de peste 800 de 

elevi, de la următoarele unităţi de învăţământ: Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Colegiul 

Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Colegiul 

Naţional „Vasile Alecsandri”, Liceul de Artă „George Apostu”, Liceul cu Program Sportiv 

Bacău, Liceul Particular „Grigore Tăbăcaru”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Colegiul 

Economic „Ion Ghica”, Colegiul „Henri Coandă”, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangero”, 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”, Grupul Şcolar Industrial Letea, 

Grupul Şcolar „Mihai Eminescu”, Grupul Şcolar de Ecologie şi Protecţie a Mediului „Grigore 

Antipa” şi Grupul Şcolar Agricol Hemeiuşi. 

Oferta educaţională a Universităţii din Bacău, pentru admiterea din luna iulie 2009, 

pentru studiile universitare de licenţă, a fost promovată în cinci mari amfiteatre din cadrul 

instituţiei. În acest an, Universitatea din Bacău a adăugat la oferta educaţională două noi 

specializări, respectiv Terapia ocupaţională la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii şi Administrarea afacerilor la Facultatea de Ştiinţe Economice. 

           În perioada imediat următoare, acţiunea de promovare a ofertei educaţionale a continuat 

cu o caravană formată din  cadre didactice şi reprezentanţi ai studenţilor la toate liceele din 

judetele Neamt, Vrancea, Vaslui şi Bacău. Pe lângă aceste acţiuni, „Luna porţilor deschise“ a 

cuprins  şi întâlniri cu elevii în spaţiile didactice şi de cercetare ale instituţiei. 

 
 

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII AL 
ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DIN BACĂU PROMOŢIA 2008, DURATĂ 

SCURTĂ De STUDII ( 3 ANI ), DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 
 

 

Ancheta psihosociolgică cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor 

Universităţii din Bacău ( toate facultăţile ), cu durată scurtă de studii ( 3 ani ), promoţia 2008, 

după primul an de la absolvire, s-a desfăşurat în perioada: februarie - martie 2009. Tehnica 

utilizată a fost chestionarul, administrat telefonic şi electronic, aplicat unui număr de 566 

absolvenţi, reprezentând numărul total de subiecţi investigaţi de la toate facultăţile ( Facultatea 

de Litere - 58 absolvenţi, Facultatea de Ştiinţe - 74 absolvenţi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

- 322 absolvenţi, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii - 112 absolvenţi. În 

cadrul Facultăţii de Inginerie, la momentul investigării, nu existau absolvenţi cu durată scurtă 

de studii - Bologna ). Rezultatele anchetei au evidenţiat următoarele aspecte: 
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1. În prezent, lucrează 84,10% ( 476 absolvenţi ) din totalul respondenţilor cuprinşi în eşantionul 

de lucru ( 566 absolvenţi ), în timp ce 15,90% ( 90 absolvenţi ) nu lucrează ( vezi tabelul nr.1 ); 

2. Din totalul celor angajaţi ( 476 absolvenţi ), 72,27% ( 344 absolvenţi ) îşi desfăşoară 

activitatea profesională în domeniul specializării absolvite, iar 27,73% ( 132 absolvenţi ) 

lucrează în alte domenii ( vezi tabelul nr.2 ). Comparativ cu ponderea celor angajaţi în câmpul 

muncii, ponderea absolvenţilor care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul 

specializării absolvite este mai mică cu 11,83%. 

3. Din totalul celor care lucrează ( 476 absolvenţi), 81,10% ( 386 absolvenţi ) sunt angajaţi pe un 

post corespunzător nivelului lor de pregătire universitară ( studii superioare ), iar 18,90% ( 90 

absolvenţi ) pe un post sub nivelul de pregătire universitară ( vezi tabelul nr.3 ). Comparativ cu 

ponderea celor angajaţi în câmpul muncii ( 84,10% ), ponderea absolvenţilor angajaţi pe un post 

corespunzător nivelului lor de pregătire universitară ( 81,10% ) este mai mică cu 3%, dar mai 

mare cu 8,33% faţă de ponderea celor care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul 

specializării absolvite ( 72,27% - vezi tabelul nr.4 ). 

Tabel nr.1. 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor 

de la toate facultăţile din Universitatea Bacău, cu durată scurtă de studii ( 3 ani), promoţia 

2008, după primul an de la absolvire 

Nr. crt. Facultatea TOTAL absolvenţi 
cuprinşi în eşantionul 
de lucru 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care NU 
lucrează 

1. Facultatea de Litere 58 100% 56 96,56% 2 
3,44% 

2. Facultatea de Ştiinţe 74 100% 62 83,78% 12 16,22% 

3. Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

322 100% 266 82,60% 56 17,40% 

4. Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii 

112 100% 92 
82,15% 

20 
17,85% 

TOTAL 
4 
Facultăţi 

566 100% 476 84,10% 90 15,90% 

4 
 
 
Tabel nr.4. 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor 

de la toate facultăţile din Universitatea Bacău, cu durată scurtă de studii ( 3 ani ), promoţia 

2008, după primul an de la absolvire 
 

Nr. crt. Facultatea Absolvenţi care 
LUCREAZĂ 

În 
domeniul 
specializării 

-7ţ- 

În 
alt domeniu 
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1. Facultatea de Litere 56 100% 50 89,28% 6 
10,72% 

2. Facultatea de Ştiinţe 62 100% 48 77,42% 14 22,58% 

3. Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

266 100% 180 
67,66% 

86 32,34% 

4. Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii 

92 100% 66 
71,73% 

26 
28,27% 

TOTAL 
4 
Facultăţi 
• 

476 100% 344 
72,27% 

132 
27,73% 

 
Tabelul nr.5 

 

Ponderile absolvenţilor promoţiei 2008 (toate facultăţile), durată scurtă de studii ( 3 ani) 

angajaţi în câmpul muncii, în domeniul specializării absolvite, pe un post corespunzător 

 

Nr. crt. Facultatea Absolvenţi care 
LUCREAZĂ 

Pe un post 
CORESPUNZATOR 

niv. de pregătire 
absolvit 

Pe un post care NU 
CORESPUNDE 
niv. de pregătire 
absolvit 

1. Facultatea de Litere 56 100% 56 100% 0 
0% 

2. Facultatea de Ştiinţe 62 100% 58 93,54% 4 
6,46% 

3. Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

266 100% 202 75,94% 64 24,06% 

4. Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii 

92 100% 70 
76,08% 

22 
23,92% 

TOTAL 
4 
Facultăţi 
• 

476 100% 386 81,10% 90 18,90% 

 
Tabelul nr.5 

Ponderea absolvenţilor promoţiei 2008 ( toate facultăţile), durată scurtă de studii ( 3 ani ), 

angajaţi pe un post corespunzător / necorespunzător nivelului de pregătire 

universitară, după primul an de la absolvire 

 

Nr. 

Ctr 

Ponderea absolvenţilor 

angajaţi în câmpul muncii 

Ponderea absolvenţilor 

angajaţi în domeniul 

specializării absolvite 

Ponderea absolvenţilor angajaţi pe 

post corespunzător nivelului de 

pregătire universitară 

 

1. 476 84,10% 344 

72,27% 

386 81,10%  
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FACULTATEA DE LITERE, PROMOŢIA 2008, DURATĂ SCURTĂ DE STUDII ( 3 ANI ), 
DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 

 
Ancheta psihosociologică cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al 

absolvenţilor Facutăţii de Litere, cu durată scurtă de studii ( 3 ani ), promoţia 2008, s-a 

desfăşurat în perioada: februarie / martie 2009, după primul an de la absolvire. Tehnica utilizată 

a fost chestionarul administrat telefonic şi electronic, aplicat unui număr de 58 absolvenţi, 

reprezentând numărul total de subiecţi investigaţi de la cele patru specializări: Română — 

Engeleză ( 16 absolvenţi ), Română — Franceză ( 18 absolvenţi ), Engleză — Franceză ( 10 

absolvenţi ), Engleză — Română ( 14 absolvenţi ). Rezultatele anchetei au scos în evidenţă 

următoarele aspecte ( vezi tabelul nr.5 ): 

1. În prezent, sunt angajaţi în câmpul muncii 96,56% absolvenţi ( 56 absolvenţi, de la cele patru 

specializări ) şi doar 3,44% nu sunt angajaţi ( 2 absolvenţi). Din totalul celor care lucrează, 

89,28% ( 50 absolvenţi, de la cele patru specializări ) îşi desfăşoară activitatea profesională în 

domeniul formării iniţiale, pe un post corespunzător nivelului lor de pregătire universitară şi 

doar 10,72 % ( 6 absolvenţi ) lucrează în alte domenii de activitate, dar tot pe un post 

corespunzător nivelului de pregătire universitară. Astfel, cei angajaţi în câmpul muncii, în 

totalitatea lor, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea profesională în alte domenii de activitate sunt 

încadraţi pe un post corespunzător nivelului de pregătire universitară ( studii superioare - vezi 

tabelul nr.6 ). 

 

2. Pentru specializarea Română — Engeleză ( 16 absolvenţi ) ponderea celor care lucrează este 

de 100%, aceeaşi ponderea ( de 100% - 16 absolvenţi ) a fost înregistrată şi pentru cei care 

lucrează în domeniul formării iniţiale, pe un post corespunzător nivelului lor de pregătire 

universitară. 

3. Pentru specializarea Română — Franceză ( 18 absolvenţi ) am înregistrat 88,89% absolvenţi 

( 16 absolvenţi ) angajaţi în câmpul muncii şi 11,11% absolvenţi ( 2 absolvenţi ) neangajaţi. În 

totalitate cei angajaţi ( 100% - 16 absolvenţi ) lucrează în domeniul formării iniţiale, pe un post 

corespunzător nivelului lor de pregătire universitară. 

4. Pentru sepcializarea Engleză — Franceză, ponderea celor angajaţi în câmpul muncii este de 

100% ( 10 absolvenţi ), aceeaşi ponderea ( de 100% - 10 absolvenţi ) a fost înregistrată şi pentru 

cei care lucrează în domeniul formării iniţiale, pe un post corespunzător nivelului lor de 

pregătire universitară. 

5. Pentru sepcializarea Engleză — Română, ponderea celor ce lucrează este de 100% ( 14 

absolvenţi ). Ponderea celor care lucrează în domeniul formării iniţiale, pe un post 
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corespunzător nivelului lor de pregătire universitară este de 57,15% ( 8 absolvenţi ), iar a celor 

ce lucrează în alte domenii de activitate, dar tot pe un post corespunzător nivelului de pregătire 

universitară este de 42,85% ( 6 absolvenţi ). 

 

 

Tabelul nr.5 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii absolvenţilor Facultăţii 

de Litere, promoţia 2008( durată scurtă de studii - 3 ani), după primul an de la absolvire ( 2009 ) 

 

Nr. Crt Specializarea TOTAL 

absolvenţi 
cuprinşi în 
eşantion 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care 
NU 

lucrează 

TOTAL 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

În 
ALT 

domeniu 

1. Română - Engleză 16 100% 16 100% 0 
0% 

16 100% 16 100% 0 
0% 

2. Română -Franceză 18 100% 16 88,89% 2 
11,11% 

16 100% 16 100% 0 
0% 

3. Engleză -Franceză 10 100% 10 100% 0 
0% 

10 100% 10 100% 0 
0% 

4. Engleză -Română 14 100% 14 100% 0 
0% 

14 100% 8 
57,15% 

6 
42,85% 

TOTA L 
în % 

4 
specializări 

58 100% 56 96,56% 2 
3,44% 

56 100% 50 89,28% 6 
10,72% 

 

 

Tabelul nr.6 

Ponderea absolvenţilor de la Facultatea de Litere, promoţia 2008, durată scurtă de studii ( 3 ani), 

angajaţi pe un post corespunzător / necorespunzător nivelului de pregătire universitară, după primul an 

de la absolvire 

 

Nr. 
Crt 

Specializarea Pe un post 
CORESPUNZATOR niv. 
de pregătire 
absolvit 

Pe un post care NU 
CORESPUNDE 
niv. de pregătire 
absolvit 

TOTAL 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

-*- 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

-*- 

În 
ALT 

domeniu 

1. Română - Engleză 16 100% 0 
0% 

16 100% 16 100% 0 
0% 

2. Română -Franceză 16 100% 0 
0% 

16 100% 16 100% 0 
% 

3. Engleză -Franceză 10 100% 0 
0% 

10 100% 10 100% 0 
0% 

4. Engleză -Română 14 100% 0 
100% 

14 100% 8 
57,15% 

6 
42,85% 

TOTA 
L 
în % 

4 

specializări 

56 100% 0 
0% 

56 100% 50 89,28% 6 
10,72% 
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE, PROMOŢIA 2008, DURATĂ SCURTĂ DE STUDII ( 3 ANI ), 

DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 

 

Ancheta psihosociologică cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al 

absolvenţilor Facutăţii de Ştiinţe, cu durată scurtă de studii ( 3 ani ), promoţia 2008, s-a 

desfăşurat în perioada: februarie / martie 2009, după primul an de la absolvire. Tehnica utilizată 

a fost chestionarul administrat telefonic şi electronic, aplicat unui număr de 74 absolvenţi, 

reprezentând numărul total de subiecţi investigaţi de la cele trei specializări: Matematică ( 12 

absolvenţi ), Informatică ( 38 absolvenţi ) şi Biologie ( 24 absolvenţi ). Rezultatele anchetei au 

scos în evidenţă următoarele aspecte ( vezi tabelul nr.7 ): 

1. În prezent, absolvenţii aceastei facultăţi sunt angajaţi în câmpul muncii în proporţie de 

83,78% ( 62 absolvenţi, de la cele trei specializări ), iar 16,22% ( 12 absolvenţi ) nu lucrează. În 

proporţie de 77,42% ( 48 absolvenţi ), în prezent, îşi desfăşoară activitatea în domeniul formării 

iniţiale, iar 22,58% ( 14 absolvenţi ) în alte domenii. Din totalul celor angajaţi ( 62 absolvenţi ), 

93,54% ( 58 absolvenţi ) îşi desfăşoară activitatea profesională pe un post corespunzător 

nivelului de pregătire universitară şi doar 6,46% ( 4 absolvenţi ) pe un post sub nivelul 

pregătirii universitare ( vezi tabelul nr.8 ). 

2. Pentru specializarea Matematică ( 12 absolvenţi ), ponderea celor angajaţi în câmpul muncii 

este de 100% ( 12 absolvenţi ), iar a celor care lucrează în domeniul formării iniţiale, pe un post 

corespunzător nivelului de pregătire universitară, este tot de 100% ( 12 absolvenţi ). 

3. Pentru specializarea Informatică ( 38 absolvenţi ), ponderea celor angajaţi este de 89,48% 

( 34 absolvenţi ), iar a celor neangajaţi de 10,52% ( 4 absolvenţi ). În proporţie de 64,71% ( 22 

absolvenţi ), în prezent, îşi desfăşoară activitatea în domeniul formării iniţiale, iar 35,29% ( 12 

absolvenţi ) în alte domenii. Din totalul celor angajaţi ( 34 absolvenţi ), 88,24% ( 30 absolvenţi ) 

îşi desfăşoară activitatea profesională pe un post corespunzător nivelului de pregătire 

universitară, iar 11,76% ( 4 absolvenţi ) pe un post sub nivelul pregătirii universitare. 

4. Pentru specializarea Biologie ( 24 absolvenţi ), ponderea celor angajaţi este de 66,67% ( 16 

absolvenţi ), iar a celor neangajaţi de 33,33% ( 8 absolvenţi ). Din totalul celor angajaţi ( 16 

absolvenţi ), 87,50% ( 14 absolvenţi ) îşi desfăşoară activitatea în domeniul formării iniţiale şi 

doar 12,50% ( 2 absolvenţi ) în alte domenii, iar ponderea celor angajaţi pe un post 

corespunzător nivelului lor de pregătire universitară este de 100% ( 16 absolvenţi ). 
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Tabelul nr.7 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii 

de Ştiinţe, promoţia 2008 ( durată scurtă de studii - 3 ani ), după primul an de la absolvire ( 2009 ) 

 

Nr. Crt Specializarea TOTAL 

absolvenţi 
cuprinşi în 
eşantion 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care 
NU 

lucrează 

TOTAL 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

În 
ALT 

domeniu 

1. Matematică 12 100% 12 100% 0 
0% 

12 100% 12 100% 0 
0% 

2. Informatică 38 100% 34 89,48% 4 
10,52% 

34 100% 22 64,71% 12 
35,29% 

3. Biologie 24 100% 16 66,67% 8 
33,33% 

16 100% 14 87,50% 2 
12,50% 

TOTA L în 
% 

3 
specializări 

74 100% 62 83,78% 12 16,22% 62 100% 48 
77,42% 

14 
22,58% 

 

Tabelul nr.8 

Ponderea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe, promoţia 2008, durată scurtă de studii ( 3 ani ), 

angajaţi pe un post corespunzător / necorespunzător nivelului de pregătire 

universitară, după primul an de la absolvire 

 

Nr. 
Crt 

Specializarea Pe un post 
CORESPUNZATOR niv. 
de pregătire 
absolvit 

Pe un post care NU 
CORESPUNDE 
niv. de pregătire 
absolvit 

TOTAL 

Absolvenţi care 
LUCREAZĂ 

-*- 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

-*- 

În 
ALT domeniu 

1. Matematică -
Fizică 

12 100% 0 
0% 

12 100% 12 100% 0 
0% 

2. Informatică 30 88,24% 4 
11,76% 

34 100% 22 64,71% 12 
35,29% 

3. Biologie 16 100% 0 
0% 

16 100% 14 87,50% 2 
12,50% 

TOTA L 
în % 

2 
specializări 

58 93,54% 4 
6,46% 

62 100% 48 
77,42% 

14 
22,58% 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, PROMOŢIA 2008, DURATĂ SCURTĂ DE 

STUDII ( 3 ANI ), DUPĂ UN AN DE LA ABSOLVIRE 

Ancheta psihosociologică cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al 

absolvenţilor Facutăţii de Ştiinţe Economice ( Specializările: C.I.G. şi Marketing - ZI şi I.D ), 

cu durată scurtă de studii ( 3 ani ), promoţia 2008, după primul an de la absolvire, s-a desfăşurat 

în perioada: februarie - martie 2009. Tehnica utilizată a fost chestionarul administrat telefonic şi 

electronic, aplicat unui număr de 322 absolvenţi, reprezentând numărul total de subiecţi 

investigaţi de la cele două specializări: C.I.G. - 94 absolvenţi şi Marketing ( ZI şi I.D ) - 228 

absolvenţi. Rezultatele anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte ( vezi tabelul nr. 9 ): 

1. În prezent, absolvenţii aceastei facultăţi sunt angajaţi în câmpul muncii în proporţie de 

82,60% ( 266 absolvenţi de la ambele specializări, din totalul de 322 ), iar neangajaţi 17,40% 
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( 56 absolvenţi de la ambele specializări, din totalul de 322 ). Din totalul celor care lucrează, 

67,66% ( 180 absolvenţi de la ambele specializări ) îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

formării iniţiale, iar 32,34% ( 86 absolvenţi ) lucrează în alte domenii. De asemenea, din totalul 

celor care lucrează, 75,94% ( 202 absolvenţi, de la ambele specializări ) sunt angajaţi pe un post 

corespunzător nivelului lor de pregătire universitară, iar 24,06% ( 64 absolvenţi ) pe un post 

sub nivelul lor de pregătire ( vezi tabelul nr. 10 ). 

2. Pentru specializarea C.I.G., ponderea absolvenţilor angajaţi în câmpul muncii este de 72,35% 

( 68 absolvenţi, din totalul de 94 ), iar a celor neangajaţi de 27,65% ( 26 absolvenţi, din totalul 

de 94 ). Absolvenţii acestei specializări îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul 

formării iniţiale în proporţie de 70,58% ( 48 absolvenţi, din totalul de 68 angajaţi ) şi doar 

29,42% ( 20 absolvenţi, din totalul de 68 angajaţi ) în alte domenii. Din totalul celor care 

lucrează, 79,42% ( 54 absolvenţi ) sunt angajaţi pe un post corespunzător nivelului lor de 

pregătire universitară, iar 20,58% ( 14 absolvenţi ) pe un post sub nivelul lor de pregătire. 

3. Pentru specializarea Marketing ( ZI şi I.D ), ponderea absolvenţilor angajaţi este de 86,85% 

( 198 absolvenţi, din totalul de 228 ) şi doar de 13,15% ( 30 absolvenţi, din totalul de 228 ) 

pentru cei neangajaţi. Absolvenţii acestei specializări îşi desfăşoară activitatea profesională în 

domeniul formării iniţiale în proporţie de 66,67% ( 132 absolvenţi, din totalul de 198 angajaţi ), 

iar 33,33% ( 66 absolvenţi, din totalul de 198 angajaţi ) în alte domenii. Din totalul celor care 

lucrează, 74,75% ( 148 absolvenţi ) sunt angajaţi pe un post corespunzător nivelului lor de 

pregătire universitară, iar 25,25% ( 50 absolvenţi ) pe un post sub nivelul lor de pregătire. 

 

Tabelul nr.9 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii absolvenţilor Facultăţii 

de Ştiinţe Economice, promoţia 2008 (durată scurtă de studii - 3 ani), după primul an de la absolvire ( 

2009 ) 

Nr. Crt Specializarea TOTAL 

absolvenţi 
cuprinşi în 
eşantion 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care 
NU 

lucrează 

TOTAL 

Absolvenţi care 
LUCREAZĂ 

-*- 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

-*- 

În 
ALT domeniu 

1. C.I.G 94 100% 68 72,35% 26 27,65% 68 100% 48 70,58% 20 29,42% 

2. Marketing (ZI 

şi I.D) 

228 100% 198 86,85% 30 13,15% 198 100% 132 66,67% 66 33,33% 

TOTA 
L în % 

2 
specializări 

322 100% 266 82,60% 56 17,40% 266 100% 180 
67,66% 

86 32,34% 
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Tabelul nr.10 

Ponderea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, promoţia 2008, durată scurtă de 

studii ( 3 ani), angajaţi pe un post corespunzător / necorespunzător nivelului de pregătire __universitară, 

după primul an de la absolvire _ 

      _ 

Nr. 
Crt 

Specializarea Pe un post 
CORESPUNZATOR 

niv. de pregătire 
absolvit 

Pe un post care NU 
CORESPUNDE 
niv. de pregătire 
absolvit 

TOTAL 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

A 

În 
ALT 

domeniu 

1. C.I.G 54 79,42% 14 20,58% 68 100% 48 70,58% 20 29,42% 

2. Marketing ( ZI 

şi I.D ) 

148 74,75% 50 25,25% 198 100% 132 66,67% 66 33,33% 

TOTA L 
în % 

2 
specializări 

202 75,94% 64 24,06% 266 100% 180 
67,66% 

86 32,34% 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII, PROMOŢIA 2008, DURATĂ 

SCURTĂ DE STUDII ( 3 ANI ), DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 

Ancheta psihosociologică cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor 

Facutăţii de Ştiinţe ale Mişcări, Sportului şi Sănătăţii, cu durată scurtă de studii ( 3 ani ), 

promoţia 2008, s-a desfăşurat în perioada: februarie / martie 2009, după primul an de la 

absolvire. Tehnica utilizată a fost chestionarul administrat telefonic şi electronic, aplicat unui 

număr de 112 absolvenţi, reprezentând numărul total de subiecţi investigaţi de la cele două 

specializări: Educaţie fizică şi sport ( 68 absolvenţi ) şi Kinetoterapie ( 44 absolvenţi ). 

Rezultatele anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte ( vezi tabelul nr.11 ): 

1. În prezent, absolvenţii aceastei facultăţi sunt angajaţi în câmpul muncii în proporţie de 

82,15% ( 92 absolvenţi, de la ambele specializări ) şi doar 17,85% ( 20 absolvenţi ) nu sunt 

angajaţi. 

2. Din totalul celor care lucrează, 71,73% (adică 66 absolvenţi, de la ambele specializări) îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul formării iniţiale şi doar 28,27 % ( 26 absolvenţi ) lucrează în 

alte domenii de activitate. 3. Din totalul celor angajaţi ( 92 absolvenţi ), 76,08% ( 70 absolvenţi ) 

îşi desfăşoară activitatea profesională pe un post corespunzător nivelului de pregătire 

universitară ( studii superioare ), iar 23,92% ( 22 absolvenţi ) pe un post sub nivelul pregătirii 

universitare ( vezi tabelul nr.12 ). 

4. Pentru specializarea Educaţie fizică şi sport, ponderea celor ce lucrează în câmpul muncii este 

de 85,29% ( 58 absolvenţi - din totalul de 68 ) şi doar de 14,71% ( 10 absolvenţi - din totalul de 

68 ) pentru cei neangajaţi. Ponderea celor care lucrează în domeniul formării iniţiale, pe un 

post corespunzător nivelului lor de pregătire universitară, este de 82,76% ( 48 absolvenţi, din 
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totalul celor angajaţi - adică 58 absolvenţi ), în timp ce doar 17,24% ( 10 absolvenţi - din totalul 

celor angajaţi ) lucrează în alte domenii, pe un post sub nivelul lor de pregătire. 

5. Pentru specializarea Kinetoterapie, ponderea celor ce lucrează în câmpul muncii este de 

77,27% ( 34 absolvenţi, din totalul de 44 absolvenţi cuprinşi în eşantion) şi de 22,73% ( 10 

absolvenţi, din totalul de 44 absolvenţi ) pentru cei neangajaţi. Ponderea celor care lucrează în 

domeniul formării iniţiale este de 52,94% ( 18 absolvenţi, din totalul celor angajaţi - 34 

absolvenţi ), în timp ce 47,06% ( 16 absolvenţi, din totalul celor angajaţi ) lucrează în alte 

domenii. Din totalul celor angajaţi ( 34 absolvenţi ), 64,71% ( 22 absolvenţi ) îşi desfăşoară 

activitatea profesională pe un post corespunzător nivelului lor de pregătire universitară ( studii 

superioare ), iar 35,29% ( 12 absolvenţi ) pe un post sub nivelul pregătirii universitare. 

Tabelul nr. 11 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii absolvenţilor Facultăţii 

de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, promoţia 2008 ( durată scurtă de studii - 3 ani ), după 

primul an de la absolvire ( 2009 ) 

 

Nr. Crt Specializarea TOTAL 

absolvenţi 
cuprinşi în 
eşantion 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care 
NU 

lucrează 

TOTAL 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

În 
ALT 

domeniu 

1. Educaţie fizică 

şi sport 

68 100% 58 85,29% 10 14,71% 58 100% 48 82,76% 10 17,24% 

2. 
Kinetoterapie 

44 100% 34 77,27% 10 22,73% 34 100% 18 
52,94% 

16 47,06% 

TOTA L în 
% 

2 
specializări 

112 100% 92 82,15% 20 17,85% 92 100% 66 71,73% 26 28,27% 

 

 

Tabelul nr. 12 

Ponderea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, promoţia 2008, 

durată scurtă de studii ( 3 ani), angajaţi pe un post corespunzător / necorespunzător nivelului de 

pregătire universitară, după primul an de la absolvire 

 

Nr. Crt Specializarea Pe un post 
CORESPUNZATOR 

niv. de pregătire 
absolvit 

Pe un post care NU 
CORESPUNDE 
niv. de pregătire 
absolvit 

TOTAL 

Absolvenţi 
care 
LUCREAZĂ 

-*- 

În 
DOMENIUL 

formării 
iniţiale 

-*- 

În 
ALT 

domeniu 

1. Educaţie fizică şi 

sport 

48 82,76% 10 17,24% 58 100% 48 82,76% 10 17,24% 

2. 
Kinetoterapie 

22 64,71% 12 
35,29% 

34 100% 18 
52,94% 

16 47,06% 

TOTA L în 
% 

2 
specializări 

70 76,08% 22 23,92% 92 100% 66 71,73% 26 28,27% 
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