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Nr. 5730/06.05.2021 
 

Studiul privind orientarea în carieră a elevilor de liceu, clienți externi ai 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, participanți în cadrul proiectului 

„Ziua Porților Deschise Online”(01.04.2021) 

 

       Studiul cu referire la orientarea în carieră a elevilor de liceu, participanți în cadrul 

proiectului „Ziua  Porților  Deschise Online”,  în calitate  de  clienți  externi  ai Universității  

„Vasile  Alecsandri”  din Bacău, s-a desfășurat în perioada 01/04/2021 între orele10:00 și 

13:00. 

       Chestionarul a fost aplicat pentru evenimentul ,,Ziua Porților Deschise Online” pe 

platforma Microsoft Teams. Conține cinci itemi, prin intermediul cărora s-a urmărit 

cunoașterea opiniei elevilor cu privire la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către 

Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău în conformitate cu cerințele  beneficiarilor. 

Numărul de respondenți a fost de 549 elevi din 1488 participanți, de la licee din diferite 

localități din județele precum Bacău, Vrancea, Vaslui, Neamț și din Republica Moldova. 

 

      Primul Item evidențiază utilitatea informațiilor primite prin acest eveniment și importanța 

acestora : 

În ce măsură 
consideri că 
informațiile 

oferite în cadrul 
evenimentului 
„Ziua porților 

deschise Online” 
îți sunt utile: 

într-o 

foarte 

mare 

măsură 

într-o 

mare 

măsură 

într-o 

mică 

măsură 

suficient deloc Nu au 

răspuns 

TOTAL 

Elevi 
respondenți 

146 259 36 91 17 - 

 

549 

Procentajul 
 

26.59% 

 

47.17% 

 

6.55% 

 

16.57% 

 

3.09% 

 

- 100% 

 

 

      La primul item ,, În ce măsură consideri că informațiile oferite în cadrul evenimentului 

„Ziua porților deschise Online” îți sunt utile:” rezultatele sunt următoarele (în ordine 

descrescătoare ): 

- 259 de elevi, 47.17% dintre respondenții care au participat la ,,Ziua porților deschise 

online” consideră ca informațiile primite în cadrul evenimentului sunt ,, într-o mare măsură” 

importante; 

- 146 de elevi, 26.59% dintre respondenții care au participat la evenimentul ,,Ziua porților 

deschise online”  consideră ca informațiile primite sunt ,, într-o foarte mare măsură” 

importante; 

-91 de elevi, 16.57% susțin că informațiile primite in cadrul evenimentului ,,Ziua porților 

deschise online” sunt suficiente; 
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-36 de elevi, 6.55% dintre respondenții care au participat la evenimentul ,,Ziua porților 

deschise online” informațiile primite sunt ,,într-o mică măsură” importante;  

-17 elevi, 3.09% dintre respondenți  afirmă că informațiile primite la evenimentul ,,Ziua 

porților deschise online” nu ajută ,,deloc”. 

 

Imaginea nr 1. Reprezentare grafică cu privire la utilitatea informațiilor primite în cadrul evenimentului. 

 

     Itemul 2 - întrebare cu răspunsuri multiple care evidențiază modalitatea de aflare a 

informațiilor despre oferta educațională a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău: 

Cum ai aflat despre 

oferta educațională 

a Universității 

„Vasile 

Alecsandri” din 

Bacău (bifează 

variantele 

corespunzătoare 

opiniilor tale)? 

 

Mass-
media 

Broșuri, 
pliante, 
postere 

Site/ 
Rețele 
sociale 

,,Ziua 
Porților 

Deschise” 

Prezentare 
în cadrul 
orelor de 

dirigenție/ 
consiliere 

Informații 
primite 

de la 
familiari, 
Prieteni, 
colegi, 

profesori 

Elevi respondenți 34 36 59 203 171 264 

Procentajul 
 

6.19% 
 

6.55% 
 

10.74% 36.97% 31.14% 
 

48.08% 
 

 

     La al doilea item ,, Cum ai aflat despre oferta educațională a Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău (bifează variantele corespunzătoare opiniilor tale)?” s-a clasificat 

modalitatea de aflare a informațiilor din partea elevilor de liceu, fiind o întrebare cu răspunsuri 

multiple respondenții au ales mai multe variante punctând varianta predominată (vor fi 

prezentate în ordine descrescătoare): 

-pe primul loc se află ,, Informații primite de la familiari, prieteni ,colegi ,profesori” având 

un procentaj de 48.08%, 246 elevi din 549 elevi care au răspuns; 

- pe locul al doilea  se situează informațiile primite din cadrul evenimentului ,,Ziua Porților 

Deschise” cu un procentaj de 36.97%, 203 elevi din 549 elevi care au răspuns; 

-pe locul trei se situează ,,Prezentarea în cadrul orelor de dirigenție/consiliere” cu un 

procentaj de 31.14%, 171 de elevi respondenți din 549 elevi care au răspuns; 
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-pe locul patru se află informațiile aflate de pe  ,,Site/Rețele sociale”  cu un procentaj de 

10.74% , 59 de elevi respondenți din 549 elevi care au răspuns; 

- pe locul cinci se situează informațiile primite sau aflate din ,,Broșuri, pliante, postere” cu 

un procentaj de 6.55%, 36 de elevi alegând această variantă din 549 elevi respondenți totali; 

-iar pe ultimul loc cu un procentaj de 6.19%, 34 de elevi din 549 elevi respondenți totali se 

situează informațiile primite din ,,Mass-media” . 

 

 

Imaginea 2.Reprezentând numărul de respondenții și clasificarea răspunsurilor în funcție de informațiile primite. 

 

     Itemul trei din chestionar evidențiază criteriile de importanță în decizia elevilor de a alege 

unitatea de învățământ universitară și ce predomină în alegerea lor: 

Din informațiile de 

mai jos, ce anume 

primează în 

alegerea pentru o 

anumită facultate 

(bifează variantele 

corespunzătoare 

opiniilor tale)? 

Sistemul 
de 

admitere 
la 

facultate 

Numărul 
de locuri 

disponibile 

Valoarea 
taxei 

Cheltuieli 
personale 

alocate 
studiilor mai 

reduse 
,comparativ cu 

alte centre 
universitare 

Calitatea 
serviciilor 

alocate 

Oportunită
țile oferite 
prin burse/ 

proiecte 

Posibilitat
ea de 

angajare 
după 

absolvire 

Elevi respondenți 237 125 93 82 252 198 331 

Procentajul 
 

43.16% 
 

22.76% 
 

16.93% 
 

14.93% 
 

45.90% 
 

36.06% 
 

60.29% 
 

 

      La al treilea item ,, Din informațiile de mai jos, ce anume primează în alegerea pentru 

o anumită facultate (bifează variantele corespunzătoare opiniilor tale)?” fiind o întrebare 

cu răspunsuri multiple respondenții au ales mai multe variante, selecționând varianta 

predominată care se clasifică astfel (în ordine descrescătoare). 

-pe primul loc se situează ,,Posibilitatea de angajare după absolvire”  cu un procentaj de 

60.29% fiind ales de 331 de elevi din 549 elevi respondenți; 
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-pe al doilea loc se clasifică ,,Calitatea serviciilor alocate” având un procentaj de 45.90% 

ales de 252 de elevi din 549 elevi respondenți; 

-pe al treilea loc se află ,,Sistemul de admitere la facultate” cu un procent de 43.16% fiind 

ales de 237 elevi din 549 elevi respondenți; 

-al patru loc ocupat in alegerile elevilor de liceu sunt ,,Oportunitățile oferite prin 

burse/proiecte” cu un procent de 36.06% fiind ales de 198 de elevi din totalul de 549 elevi 

respondenți; 

-al cincilea loc este ocupat de către ,,Numărul de locuri disponibile” cu un procent de 22.76% 

fiind ales de 125 de elevi alegând această variantă dintr-un total de 549 de elevi respondenți; 

-pe al șaselea loc se situează ,,Valoarea taxei” cu un procentaj de 16.93% fiind ales de 93 de 

elevi dintr-un total de 549 elevi respondenți; 

-pe al șaptelea loc este plasat ,, Cheltuieli personale alocate studiilor mai reduse, 

comparativ cu alte centre universitare”  cu un procentaj de 14.93%  fiind ales de 82 de elevi 

din 549 elevi respondenți. 

 

 

Imaginea 3.Reprezentare grafică în funcție de importanța acordată în alegerea Universității. 
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     Itemul patru identifică dacă Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău se află sau nu 

printre opțiunile elevilor de licee din județele care au participat la eveniment: 

Printre opțiunile 

tale de carieră se 

regăsește și 

Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” din 

Bacău 

Da Nu Nu știu Total 

Elevi respondenți 160 136 253 549 

Procentajul 
 

29.14% 
 

24.77% 
 

46.08% 
 

100% 
 

 

  La itemul patru ,, Printre opțiunile tale de carieră se regăsește și Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău”  întrebare cu trei variante de răspuns, clasifică opțiunea elevilor de 

liceu în alegerea Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (prezentare în ordine 

descrescatore): 

-pe primul loc se află varianta ,, Nu știu” cu un procent de 46.08% raspuns oferit de 253 de 

elevi din totalul de 549 elevi respondenți care au participat la completarea chestionarului; 

-pe al doile loc se află raspunsul ,,Da” cu un procent de 29.14% raspuns oferit de 160 de 

elevi din totalul de 549 elevi respondenti care au participat la completarea chestionarului; 

-pe al treilea loc se află răspunsul ,,Nu” cu un procent de 24.77% raspuns oferit de 136 de 

elevi din totalul de 549 elevi respondenți care au participat la completarea chestionarului. 

 

 

Imaginea 4.Reprezentarea grafică în opțiunea de alegere a facultăți ,,Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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     Itemul cinci delimitează respondenți împărțindu-i pe județele de apartenență : 

Județul Nr.de elevi Procentul 
 

Total elevi respondenți 

Bacău 371 67.57%  
549 Neamț 64 11.65% 

Vrancea 51 9.28% 

Vaslui 29 5.28% 

Republica Moldova 12 2.18% 

Botoșani 1 0.18% 

Iași 1 0.18% 

România 14 2.55% 

Răspunsuri 
neconcludente 

6 1.09% 

 

-371 de elevi respondenți sunt din județul  Bacău cu un procent de 67.57% dintr-un total de 

549 elevi respondenți; 

-64 de elevi respondenți sunt din județul Neamț cu un procent de  11.65% dintr-un total de 

549 elevi respondenți; 

-51 de elevi respondenți sunt din județul Vrancea cu un procent de 9.28% dintr-un total de 

549 elevi respondenți; 

-29 de elevi respondenți sunt din județul Vaslui cu un procent de 5.28%  dintr-un total de 549 

elevi respondenți; 

-12 de elevi respondenți sunt din Republica Moldova cu un procent de 2.18% dintr-un total 

de 549 elevi respondenți; 

-1 elev dintre respondenți este din Botoșani un procent de 0.18% dintr-un total de 549 elevi 

respondenți; 

-1 elev dintre respondenți este din Iași un procent de 0.18% dintr-un total de 549 elevi 

respondenți; 

-14 elevi au răspuns România un procent de 2.55% dintr-un total de 549 elevi respondenți; 

-6 elevi au dat răspunsuri neconcludente un procent de 1.09% dintr-un total de 549 elevi 

respondenți. 

                                                                                                           Întocmit, 

Psiholog D.C.P. Iosif IOJĂ 

                             Vizat: 

               Director D.C.P. 

 Prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU 


