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Nr
crt

Obiectiv

ActivităŃi

Termen

Responsabil

Identificarea
gradului de
valorificare a
calificării
universitare
obŃinute

1. Realizarea bazei de date cu absolvenŃii
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, toate specializările, promoŃia 2012;

decembrie 2012

referent
psiholog,
student
bursier 1

2. Realizarea şi analiza rezultatelor
anchetei privind gradul de inserŃie al
absolvenŃilor
UniversităŃii
„Vasile
Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2012
(programe de masterat);

februarie 2013

director,
referent
psiholog,
student
bursier 1

3. Realizarea şi analiza rezultatelor
anchetei privind gradul de inserŃie al
absolvenŃilor
UniversităŃii
„Vasile
Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2012
(programe de licenŃă);

martie – aprilie
2013

director,
referent
psiholog,
student
bursier 1, 2

4. Diseminarea către facultăŃi a rezultatelor
anchetelor realizate de DCP privind gradul
de inserŃie pe piaŃa muncii a absolvenŃilor
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, promoŃia 2012;

februarie-mai
2013

director

1.

F 110.07/Ed.1

Indicator de
performanŃă
constituirea bazei
de date corecte şi
complete

existenŃa
rezultatelor
centralizate ale
anchetei,
existenŃa analizei
comparative a
rezultatelor
existenŃa
rezultatelor
centralizate ale
anchetei,
existenŃa analizei
comparative a
rezultatelor
existenŃa
adreselor către
facultăŃi prin care
se comunică
rezultatele

Resurse
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. baze de date
de la facultăŃi şi
specializări
d. telefon
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. baze de date
de la facultăŃi şi
specializări
d. telefon
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. baze de date
de la facultăŃi şi
specializări
d. telefon
consumabile
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2.

3.

Obiectiv

ActivităŃi

Termen

Responsabil

mai – iunie 2013

Identificarea
gradului de
valorificare a
calificării
universitare
obŃinute prin
continuarea
studiilor
universitare

1. Realizarea şi analiza rezultatelor
anchetei privind gradul de inserŃie al
absolvenŃilor
UniversităŃii
„Vasile
Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2012 la
cursurile de master;
2. Diseminarea către facultăŃi a rezultatelor
anchetelor realizate de DCP privind gradul
de inserŃie al absolvenŃilor UniversităŃii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia
2012 la cursurile de master;

director,
referent
psiholog,
student
bursier 1, 2
director

Proiectarea şi
desfăşurarea
sistematică a a
unui pachet de
servicii
educaŃionale
specifice

1. Proiectarea unui pachet de servicii
educaŃionale specifice (continuarea celor
precedente şi dezvoltarea lor);

octombrie 2012mai 2013

director,
referent
psiholog,
psiholog,
student
bursier 1, 2

2. Derularea sistematică a unui pachet de
servicii educaŃionale specifice (cunoaştere,
autocunoaştere şi consiliere profesională);

octombrie 2012 –
iunie 2013

director,
referent
psiholog,
psiholog

3.
F 110.07/Ed.1

iunie-iulie

Identificarea

şi

prezentarea

unor

Indicator de
performanŃă
existenŃa
rezultatelor,
existenŃa analizei
rezultatelor
existenŃa
adreselor către
facultăŃi prin care
se comunică
rezultatele

Proiectarea şi
realizarea a 6
workshopuri
privind
acomodarea la
viaŃa academică,
realizarea lucrării
de licenŃă şi
trecerea spre piaŃa
muncii
numărul
clienŃilor,
calitatea
serviciilor oferite
acestora

Resurse
a. consumabile
b. calculator
c. baze de date
de la facultăŃi şi
specializări
consumabile

a. consumabile
b. calculator
c. baze de date
de la specializări
d. telefon
e. consumabile
f. aparat foto

a. materiale
consumabile
b. calculator
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oportunităŃi de angajare pentru studenŃi la
nivelul local al pieŃei muncii;

săptămânal

psiholog,
student
bursier 2,
voluntar DCP

permanent

director,
referent
psiholog,
psiholog

4. MenŃinerea şi dezvoltarea unor
oportunităŃi de colaborare cu alte instituŃii
şi departamente de acelaşi tip;

5. Diseminarea rezultatelor studiilor
realizate prin departament prin publicare;

4.

ObŃinerea şi
analiza feedbackul de la clienŃi
(analiza
satisfacŃiei
clienŃilor)

6. Identificarea şi/atragerea a cel puŃin unei
oportunităŃi de asigurare a unor fonduri
suplimentare;

anual

1. ObŃinerea feedback-lui de la clienŃi prin
derularea sistematică a activităŃilor
specifice ;

lunar

2. Realizarea analizei feedback-lui oferit
F 110.07/Ed.1

anual

Indicator de
performanŃă
oferta scrisă a
locurilor de
muncă, postare
oferte locuri de
muncă pe pagina
web
dezvoltarea
actualului sistem
de parteneriate cu
cel puŃin o nouă
instituŃie
cel puŃin 1 studiu
publicat

director,
referent
psiholog,
psiholog,
voluntar DCP
director
atragere investitŃii
pentru DCP

director,
referent
psiholog,
student
bursier 1, 2,
profesori
asociaŃi DCP

evidenŃa
electronică şi pe
hîrtie a clienŃilor

Resurse
a. materiale
consumabile
b. calculator

a. consumabile
b. telefon
c. calculator

a. consumabile
b. calculator

a. consumabile
b. calculator
c. telefon
a. consumabile
b. calculator
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Nr
crt

Obiectiv

ActivităŃi
de clienŃi ;

1. ÎmbunătăŃirea pachetului de instrumente
specifice
de
lucru
la
nivelul
departamentului;

5.

ÎmbunătăŃirea
între-gului sistem
instrumental şi de
resurse al
departamentului

2. Optimizarea activităŃii consiliului
departamentului prin implicarea mai amplă
a membrilor acestuia în acŃiunile proprii;
3.
Actualizarea
departamentului;
4. ÎmbunătăŃirea
departamentului

data
10. XI. 2011
F 110.07/Ed.1

paginii

bazei

web

materiale

Termen

Responsabil

august-septembrie
2013

director,
referent
psiholog

permanent

lunar

a

permanent

a

semestrial

Indicator de
performanŃă
materialul de
analiză al
feedback-ului

referent
psiholog,
psiholog,
director
director

voluntar DCP

director

Resurse
a. consumabile
b. calculator

optimizarea
instrumentelor
existente,
constituirea altor
instrumente
stabilirea unor
sarcini pentru
membrii
consiliului
pagina web
actualizată

a. materiale
consumabile
b. calculator

achiziŃia de
aparatură

a. materiale
consumabile
b. calculator

calculator

calculator

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

