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Graficul şedinŃelor Consiliului  
Departamentului de Consiliere Profesională 

 
Anul universitar 2008-2009 

(a treia zi de miercuri din fiecare lună, ora 16.00, semestrul I, a treia zi de marŃi din lună, 
ora 16.00,  semestrul al II-lea cu excepŃia lunilor august, septembrie) 

 
nr. 
crt. 

Tematica dezbaterii principale data/ 
ora 

locul cine răspunde 

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

universitar 2008-2009. Propuneri de proiecte şi noi 

tipuri de demersuri în activitatea departamentului. 

Prezentarea proiectului de grafic al şedinŃelor 

Consiliului D.C.P. pentru anul universitar 2008-2009 

22. X 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director 

2. Analiza stadiului îndeplinirii obiectivelor specifice de 

calitate la nivelul DCP, a gradului de realizare a 

procedurilor de management al calităŃii. Sugestii 

Prezentarea studiului prind „Analiza resurselor, 

punctelor vulnerabile,  oportunităŃilor şi   problemelor 

cu care se confruntă  studenŃii debutanŃi” 

19 XI 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director DCP 
referent 
psiholog 

3. Prezentarea activităŃii D.C.P. în direcŃia atragerii de 

fonduri pentru optimizarea activităŃii proprii. 

Demersuri, rezultate, priorităŃi. 

17 XII 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

psiholog 
referent 
director 

4.  Analiza Raportului privind gradul de satisfacŃie al 

studenŃilor faŃă de serviciile universităŃii 

21 I 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director 
psiholog 
referent 

5.  Prezentarea şi analiza Raportului cu datele anchetei 18 II 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

psiholog 
referent 



anuale privind gradul de ocupare al absolvenŃilor din 

promoŃia 2006 la 2 ani de la absolvire. Analiza 

factorilor favorizanŃi şi frenatorii în acest proces. 

Măsuri de ameliorare a procesului. 

director 

6. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele anchetei 

anuale privind gradul de ocupare al absolvenŃilor din 

promoŃia 2008 cu durata lunga de studii (4 ani). 

Analiza factorilor favorizanŃi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri de ameliorare a procesului. 

18 III 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

psiholog 
referent 
director 

7. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele anchetei 

privind gradul de satisfacŃie al studenŃilor în legătură 

cu serviciile oferite de bibliotecile universităŃii. Măsuri 

de ameliorare a procesului. 

22 IV 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

director DCP 
psiholog 
referent 

 

8. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele anchetei 

anuale privind gradul de ocupare al absolvenŃilor 

Bologna din promoŃia 2008. Analiza factorilor 

favorizanŃi şi frenatorii în acest proces. Măsuri de 

ameliorare a procesului. 

  20 V 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

referent 
psiholog 
director 

9. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele anchetei 

anuale privind gradul de ocupare al absolvenŃilor 

Bologna la cursurile de master. Analiza factorilor 

favorizanŃi şi frenatorii în acest proces. Măsuri de 

ameliorare a procesului. 

 17 VI.  
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

referent 
psiholog 
director 

10.  Prezentarea şi analiza Raportului cu datele anchetei 

privind gradul de satisfacŃie al studenŃilor în legătură 

cu serviciile oferite de căminele universităŃii. Măsuri 

de ameliorare a procesului. 

15 VII 
ora 16.00 

cabinet 
DCP 

psiholog 
director  
referent 

 

 
Director D.C.P., 

conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu 

Bacău, 22 X  2008 

  
 

 

 

 

 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). 


