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Analiza stadiului îndeplinirii obiectivelor specifice  
din domeniul calităŃii ale Departamentului de Consiliere 

Profesională pentru anul 2011–2012 
 
 

Anul universitar 2011-2012 a însemnat pentru Departamentul de Consiliere 
Profesională un an hipercomplex, al creşterii exigenŃelor de calitate, în condiŃii de menŃinere a 
restricŃiilor de natură umană şi financiară, pe fondul continuării şi adâncirii efectelor crizei de 
sistem şi la nivelul Departamentului de Consiliere Profesională. În acelaşi timp, în aceste 
condiŃii, s-au putut asigura realizări în creştere. 
 Prezenta analiză s-a realizat pe structura obiectivelor specifice din domeniul calităŃii 
pentru anul 2011-2012 (aprobate la şedinŃa din 10.XI.2011).  
 Analiza a fost realizată prin raportarea activităŃilor realizate la obiectivele şi indicatorii 
de performanŃă:  
 
Obiectivul nr. 1: Identificarea gradului de valorif icare a calificării universitare ob Ńinute 
 
1.1. A fost realizată integral, corect şi complet baza de date cu absolvenŃii UniversităŃii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, toate facultăŃile şi specializările, promoŃia 2011 prin 
activitatea referent psiholog Doina Pascal şi a studentelor Pustianu Loredana şi Valache 
Carmen, studenŃi bursieri la DCP în anul universitar precedent; 
Grad de îndeplinire: 100% 
1.2. A fost realizată întreaga Anchetă privind gradul de ocupare a absolvenŃilor UniversităŃii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2011, efectuată la toate facultăŃile şi la toate 
specializările şi a fost supusă succesiv, analizei Consiliului D.C.P. şi Consiliului de 
AdministraŃie, http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Raport_insertie_licenta_2011.pdf ; 
Grad de îndeplinire: 100% 



1.3. A fost realizată Analiza rezultatelor  parŃiale ale proiectului naŃional UEFISCSU 
„AbsolvenŃii şi piaŃa muncii” după primul an de  realizare cu privire la inserŃia absolvenŃilor 
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃiile 2005 şi 2009, 
http://dcp.ub.ro/proiecte-derulate/anchete-din-anul-universitar-2011-2012/159-anchete-apm ; 
Grad de îndeplinire: 100% 
1.4. A fost realizată Analiza comparativă a rezultatelor  anchetei privind gradul de ocupare al 
absolvenŃilor UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2009 obŃinute prin 
proiectul naŃional UEFISCSU şi prin proceduri proprii; 
Grad de îndeplinire: 80% 
1.5. Nu a fos realizată Analiza rezultatelor  rezultatelor parŃiale ale proiectului naŃional 
UEFISCSU „AbsolvenŃii şi piaŃa muncii” după al doilea an de realizare cu privire la inserŃia 
absolvenŃilor UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2010 (rezultatelor parŃiale 
ale proiectului naŃional UEFISCSU „AbsolvenŃii şi piaŃa muncii” după al doilea an de 
realizare); 
Grad de îndeplinire: 0% 
1.6. A fost asigurată diseminarea către facultăŃi a rezultatelor  anchetelor realizate de DCP 
privind gradul de ocupare pe piaŃa muncii a absolvenŃilor UniversităŃii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, promoŃia 2011. Ea a fost realizată prin transmiterea către Consiliul de 
AdministraŃie a rezultatelor anchetelor şi de aici către conducerea facultăŃilor; 
Grad de îndeplinire: 100% 
A fost realizată şi analizată suplimentar Ancheta privind gradul de inserŃie pe piaŃa muncii a 
absolvenŃilor cursurilor masterale din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia 
2011, http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Raport_gr_insertie_adsolventi_master_2011.pdf  
Grad de îndeplinire: 100% 
 
Grad mediu de îndeplinire a obiectivului 1: 96,66% 
 
Obiectivul nr. 2: Identificarea gradului de valorif icare a calificării universitare ob Ńinute 
prin continuarea studiilor universitare 
 
2.1. A fost realizată întreaga Anchetă privind gradul de ocupare al programelor masterale de 
către absolvenŃii UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2011, după primul an 
de la absolvire, efectuată la toate facultăŃile şi la toate specializările şi a fost supusă succesiv, 
analizei Consiliului D.C.P. şi Consiliului de AdministraŃie, 
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Gr_ocupare_programe_masterale_2011.pdf ; 
Grad de îndeplinire: 100% 
2.2. A fost asigurată diseminarea către facultăŃi a rezultatelor  anchetelor efectuate  privind 
gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenŃii promoŃiei 2011. Ea a fost 
realizată prin transmiterea către Consiliul de AdministraŃie a rezultatelor anchetelor şi de aici 
către conducerea facultăŃilor; 
Grad de îndeplinire: 100% 
 
Grad mediu de îndeplinire a obiectivului 2: 100% 
 
Obiectivul nr. 3: Proiectarea şi desfăşurarea sistematică a a unui pachet de servicii 
educaŃionale specifice: 
 
3.1 A fost asigurată proiectarea unui pachet de servicii educaŃionale specifice (continuarea 
celor precedente şi dezvoltarea lor) care s-a concretizat în proiectarea şi realizarea a 3 
workshopuri cu studenŃii privind: 1. acomodarea la viaŃa academică, http://dcp.ub.ro/proiecte-



derulate/an-universitar-2011-2012/155-workshop-pentru-studentii-anului-i, realizarea lucrării 
de licenŃă, http://dcp.ub.ro/proiecte-derulate/an-universitar-2011-2012/152-workshop-ul-
consiliere-in-cariera-2011 şi trecerea spre piaŃa muncii, http://dcp.ub.ro/proiecte-derulate/an-
universitar-2011-2012/156-avon-in-universitati-editia-a-v-a ; 
Grad de îndeplinire: 100% 
3.2. Derularea sistematică a unui pachet de servicii educaŃionale specifice (cunoaştere,  
autocunoaştere şi  consiliere profesională) - Există un Raport privind gradul de satisfacŃie faŃă 
de serviciile de consiliere oferite de D.C.P clienŃilor interni/externi, care au beneficiat de 
consiliere psihologică şi profesională în anul universitar 2011-2012, 
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/grad_satisfactie_fata_de_serviciile_DCP_2011_20
12.pdf. Conform acestuia, au beneficiat de serviciile DCP un total de 1099  de clienŃi (faŃă de 
1031, o creştere cu 68 clienŃi faŃă de anul precedent) (508  clienŃi interni faŃă de 529 (în 
scădere faŃă de anul precedent cu 21 clienŃi)/591clienŃi externi faŃă de 502) (în creştere faŃă de 
anul precedent cu 89 clienŃi). Aceştia au completat instrumentul denumit: „Fi şa Clientului”, 
prin care şi-au exprimat gradul de satisfacŃie faŃă 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 indică faptul 
că pentru toate activităŃile desfăşurate, ponderea persoanelor care sau declarat foarte 
satisfăcute de serviciile oferite de D.C.P a fost de 55,96% (615 clienŃi interni /externi, din 
totalul de 1099), satisfăcuŃi 41,95% (461 clienŃi), nesatisfăcuŃi 0,63% (7 clienŃi), iar 1,46% 
(16 clienŃi) nu au oferit niciun răspuns.  

Comparativ cu ponderea înregistrată în anul universitar 2011 – 2012, ponderea celor 
care s-au declarat: foarte satisfăcuŃi - este mai scăzută cu 3,50% (59,46%), satisfăcuŃi - este 
mai ridicată cu 6,74% (35,21%), nesatisfăcuŃi - 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%). 
Grad de îndeplinire: 100% 
3.3. Organizarea şi desfăşurarea sistematică a unor seminarii şi activităŃi de promovare a unor 
firme şi joburi la nivelul studenŃilor universităŃii – În urma consultării cu membrii Consiliului 
D.C.P. a rezultat că nu este oportună realizarea unor seminarii cu angajatorii prin intermediul 
D.C.P., acestea rămânând să fie activităŃi ini Ńiate şi desfăşurate la nivelul fiecărei facultăŃi. 
D.C.P a realizat asemenea activităŃi doar pentru studenŃii de la  specializarea Pedagogia 
învăŃământului primar şi preşcolar (EdiŃia I http://dcp.ub.ro/proiecte-derulate/an-universitar-
2011-2012/157-intalniri-cu-talc-editia-i şi EdiŃia a II-a a proiectului Întâlniri cu ...Tâlc 
http://dcp.ub.ro/proiecte-derulate/an-universitar-2011-2012/168-intalniri-cutalc-ediia-a-ii-a. În 
acelaşi timp a promovat firme şi joburi atât pe pagina proprie a DCP cât şi prin retransmitere 
la Liga StudenŃească, http://dcp.ub.ro/oferta-locuri-de-munca, acolo unde se găsesc un număr 
de 7 astfel de oportunităŃi pentru anul universitar 2011-2012; 
Grad de îndeplinire: 70% 
3.4. Elaborarea şi prezentarea unor oportunităŃi de angajare pentru studenŃii noştri la nivelul 
local al pieŃei muncii – Pe pagina DCP, http://dcp.ub.ro/oferta-locuri-de-munca, la avizierul 
DCP, al Ligii StudenŃeşti, la avizierele facultăŃilor şi în alte zone de afişare din universitatea 
au fost promovate toate ofertele de joburi primite de la diferite firme. La adresa 
http://dcp.ub.ro/oferta-locuri-de-munca, se pot vizualiza, pe luni de zile, locurile de muncă 
prezentate ca disponibile de angajatori precum şi o serie de anunŃuri pe care aceştia le-au 
orientat către universitate. Nu avem nici un indicator asupra modului în care acestea au fost 
valorificate. În ceea ce ne priveşte, putem aprecia că faŃă de anul universitar precedent, 
numărul ofertelor postate pe pagina D.C.P. este în creştere, iar activitatea de promovare a 
ofertelro a fost realizată mai sistematic.  
Grad de îndeplinire: 60% 



3.5. Identificarea şi dezvoltarea unor oportunităŃi de colaborare cu alte instituŃii şi 
departamente de acelaşi tip – D.C.P. a fost interesat de integrarea într-o reŃea profesională de 
gen. În acest context a asigurat participarea în perioada 20-22.03.2012 a referentului psiholog 
Doina Pascal la training-ul profesional din cadrul Centrului de Informare Profesională, 
Orientare în Carieră şi Plasament, din Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu 
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Training_profesional_20_22_03_2012.pdf. S-au 
pus în discuŃie o serie de probleme comune tuturor centrelor de consiliere şi orientare în 
carieră din Ńară, cum ar fi: fenomenul de „apatie” a studenŃilor, lipsa lor de motivare şi de 
implicare, precum şi modalitatea de chestionarea a absolvenŃilor în vederea stabilirii gradului 
de inserŃie profesională. D.C.P. a intrat în reŃeaua departamentelor de profil, participând activ 
la realizarea newsletter-ului pentru prima jumătate a anului în curs. 
Grad de îndeplinire: 100% 
3.6. A fost asigurată diseminarea rezultatelor studiilor realizate prin departament prin 
publicare (cel puŃin un studiu publicat) într-o măsură superioară celei asumate. Au fost 
publicate următoarele două studii: 

1. The Department of Professional Counseling – a non-formal formative vector in the 
Romanian academic education, (Cojocariu Venera-Mihaela) în Proceedings to the 3rd World 
Conference on Psychology, Counselling and Guidance, WCPCG-2012, Ankara University & 
Near East University, 29 May – 02 June 2012, http://www.wcpcg.org/ în curs de publicare 
online de Procedia – Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 2012, indexat SCOPUS, 
Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science); 

2. Teaching Quality, New Learning Technologies and the Competences Demanded on 
the Job Market, (Cojocariu Venera-Mihaela, Dămian Iulia) în LEVERAGING 
TECHNOLOGY FOR LEARNING, Proceedings of the 8th International Scientific 
Conference "eLearning and Software for Education", Bucharest, April 26 - 27, 2012, 
Publisher: Editura Universitara, Bucuresti, ISSN 2066 - 026x, Volume 1, p.122-128,  
http://proceedings.elseconference.com/index.php?r=site/index&year=2012&index=papers&v
ol=1&paper=170, conferinŃă indexata ISI, CEEOL, EBSCO, ProQuest; 
Grad de îndeplinire: 200% 
3.7. S-au depus eforturi pentru identificarea sau valorificarea a cel puŃin unei oportunităŃi de 
asigurare a unui proiect cu finanŃare - Nu s-a reuşit atragerea unei finanŃări prin intermediul 
proiectelor. Prin activitatea directorului departamentului au fost orientate spre D.C.P. 
activităŃile în cadrul proiectului POSDRU 52422 ”Managementul corelării sistemului de 
invatamant cu piata muncii”. 
Grad de îndeplinire: 0% 
 
Grad mediu de îndeplinire a obiectivului 3: 90% 
 
Obiectivul nr. 4: ObŃinerea şi analiza feedback-ul de la clienŃi (analiza satisfacŃiei 
clienŃilor) 
4.1. Departaamentul a asigurat permanent, la sfârşitul şedinŃelor de consiliere, obŃinerea 
feedback-lui de la clienŃi  cu privire la derularea sistematică a activităŃilor specifice. S-a 
constituit, iniŃial, evidenŃa pe hîrtie a gradului de satisfacŃie a clienŃilor. Ulterior, ea a fost 
centralizată şi finalizată, de către studenŃii bursieri D.C.P. şi referentul psiholog în format 
electronic. 
Grad de îndeplinire: 100% 
4.2. Departamentul a realizat analiza feedback-lui oferit de clienŃi. Raportul Nr.15703/28.09. 
2012 cu privire la Gradul de satisfacŃie faŃă de serviciile de consiliere oferite de D.C.P 
clienŃilor interni/externi, care au beneficiat de consiliere psihologică şi profesională în anul 
universitar 2011/2012  a fost analizat şi postat pe pagina departamentului 



http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/grad_satisfactie_fata_de_serviciile_DCP_2011_20
12.pdf ; 
Grad de îndeplinire: 100% 
 
Grad mediu de îndeplinire a obiectivului 4: 100% 
 
Obiectivul nr. 5: Îmbun ătăŃirea întregului sistem instrumental şi de resurse al 
departamentului 
 
5.1. S-a asigurat continuarea procesului de îmbunătăŃire a pachetului de instrumente specifice 
de lucru la nivelul departamentului prin elaborarea şi integrarea în activitatea departamentului 
a tuturor procedurile de sistem care intrau în responsabilitatea noastră. S-a îmbunătăŃit 
instrumentarului de lucru cu ajutorul căruia am colectat datele în principalele anchete realizate 
de departament. MenŃionăm că aceste instrumente au fost elaborate în cadrul departamentului 
şi au statut de instrumente de lucru proprii; 
Grad de îndeplinire: 100% 
5.2. Membrii Consiliului departamentului s-au implicat şi au manifestat iniŃiativă, în proporŃii 
diferite, în realizarea activităŃii, în derularea proiectelor şi în optimizarea activităŃii;  
Grad de îndeplinire: 75% 
5.3. A fost actualizată, restructurată şi dinamizată pagina web a departamentului prin 
integrarea sistematică a tuturor materialelor şi proiectelor desfăşurate de DCP; 
Grad de îndeplinire: 100% 
5.4. În ciuda eforturilor depuse, departamentul nu a reuşit să atragă în anul universitar 
precedent în cadrul bazei sale materiale nici un nou element de investiŃie. 
Grad de îndeplinire: 0% 
 
Grad mediu de îndeplinire a obiectivului 5: 68,75% 
 
 Gradul mediu de îndeplinire a obiectivelor, pe ansamblul departamentului, al celor 
5 obiective de calitate şi  al celor 21 de indicatori de performanŃă este de 91,082%, cu 
2,832% mai mare decât în anul universitar precedent când a fost de 88,25%. În condiŃiile 
încadrării resursei umane la nivelul departamentului şi al volumul foarte mare de muncă 
prestat, considerăm că rezultatele obŃinute sunt bune, superioare cifrelor. 

Faptul că sunt indicatori de performanŃă cu realizare 0% ne obligă la redimensionarea 
obiectivelor şi indicatorilor prin raportare la condiŃiile existente. Nu au fost îndepliniŃi deloc 
următorii indicatori:  

� Indicatorul 1.5. - Analiza rezultatelor parŃiale ale proiectului naŃional UEFISCSU 
„AbsolvenŃii şi piaŃa muncii” după al doilea an de realizare cu privire la inserŃia 
absolvenŃilor UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoŃia 2010 (rezultatelor 
parŃiale ale proiectului naŃional UEFISCSU „AbsolvenŃii şi piaŃa muncii” după al 
doilea an de realizare), ca urmare a faptului că beneficiarul proiectului nu ne-a pus la 
îndemână rezultateel studiului sau accesul electronic la datele colectate; 

� Indicatorul 3.7 Identificarea sau valorificarea a cel puŃin unei oportunităŃi de asigurare 
a unui proiect cu finanŃare - Nu s-a reuşit atragerea unei finanŃări prin intermediul 
proiectelor; 

� Indicatorul 5.4. ÎmbunătăŃirea bazei materiale a departamentului - departamentul nu a 
reuşit să atragă în anul universitar precedent în cadrul bazei sale materiale nici un nou 
element de investiŃie. 

 
  



 Prin raportare la obiectivele specifice din domeniul calităŃii la nivelul UniversităŃii 
„Vasile Alecsandri”  din Bacău, D.C.P. se regăseşte la obiectivul 3: Formarea de specialişti 
cu o foarte bună pregătire profesională, în conformitate cu competenŃele vizate iniŃial şi cu 
cerinŃele pieŃei forŃei de muncă. Un obiectiv derivat de aici şi care revine integral DCP este 
obiectivul 3.5., respectiv: Realizarea unei analize a pieŃei forŃei de muncă la nivel local.  
 Apreciem că obiectivele stabilite de noi şi activităŃile desfăşurate în acest sens au 
contribuit doar parŃial, în proporŃie de aproximativ 50% la realizarea acestui obiectiv. 
Anchetele privind integrarea absolvenŃilor UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău (de 
licenŃă şi de master) oferă şi ele date convergente în acest sens.  

Reiterăm ideea că realizarea unei analize de profunzime a pieŃei forŃei de muncă, chiar 
şi locale, excede, momentan atât posibilităŃile materiale cât, mai ales, pe cele umane ale 
departamentului nostru. Sugerăm managemenului academic în domeniul calităŃii  
reformularea unui obiectiv specific pentru DCP realizabil în condiŃiile date. 
 

Director D.C.P., 
Conf.univ. dr. Venera-Mhaela Cojocariu 

 
 

Această analiză efectuată de management a fost prezentată, analizată, completată  şi 
aprobată în unanimitate de Consiliul D.C.P. reunit în şedinŃa sa lunară din data de  28.XI.2012 
şi transmisă spre avizare CA din aceeaşi săptămână, împreună cu obiectivele specifice de 
calitate pentru anul universitar 2012-2013. 

 


