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ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ CORESPUNZĂTORI

Nr
crt

1.

Obiectiv

Activităţi

1. realizarea bazei de date cu absolvenţii
Universităţii
din
Bacău,
toate
specializările, promoţia 2008 (absolvenţi
cu durata lungă a studiilor şi cu durata
Identificarea gradului
Bologna);
de
valorificare
a
2. realizarea Anchetei privind gradul de
calificării universitare
ocupare al absolvenţilor Universităţii din
obţinute
Bacău, promoţia 2006, la doi ani de la
finalizarea studiilor;
3. analiza rezultatelor Anchetei privind
gradul de ocupare al absolvenţilor
Universităţii din Bacău, promoţia 2008
(durata lungă de studii), la un an după
finalizarea studiilor;
4. analiza rezultatelor Anchetei privind
gradul de ocupare al absolvenţilor
Universităţii din Bacău, promoţia 2008
(durata scurtă a studiilor), la un an de la
finalizarea studiilor;
5. diseminarea către rectorat şi facultăţi a
rezultatelor Anchetelor privind gradul
de ocupare al absolvenţilor Universităţii
din Bacău, promoţiile 2006 (după 2 ani,
2007, după un şi 2008 la jumătate de an
de la finalizarea studiilor)

F 110.07/Ed.1

Termen

Responsabil

decembrie 2008

referent 1
Dămian Iulia
referent 2
psiholog
Doina Pascal
referent 1
Dămian Iulia
referent 2
Doina Pascal
„

ianuarie 2009

februarie 2009

martie 2009

după finalizarea
fiecărei anchete

referent 1
Dămian Iulia
referent 2
psiholog
Doina Pascal
director

Indicator de
performanţă
1. constituirea
bazei de date
corecte şi
complete
2. existenţa
rezultatelor
centralizate ale
celor 3 anchete
3-4. existenţa
materialelor de
analiză
comparativă a
rezultatelor

5. existenţa
adreselor către
rectorat şi facultăţi
prin care se
comunică
rezultatele
centralizate ale
celor 3 anchete

Resurse

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

3.

Obiectiv

Activităţi

Termen

Responsabil

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

1.analiza rezultatelor Anchetei privind
gradul de valorificare a studiilor prin
continuarea studiilor universitare ale
absolvenţilor Universităţii din Bacău,
promoţia 2008, prin master

aprilie 2009

referent 1
Dămian Iulia
referent 2
Doina Pascal
director

2.diseminarea către rectorat şi facultăţi a
rezultatelor Anchetei privind gradul
continuarea studiilor universitare ale
absolvenţilor Universităţii din Bacău,
promoţia 2008, prin master.

aprilie 2009

director

Proiectarea şi desfă- 1.proiectarea unui pachet de servicii
şurarea sistematică a a educaţionale specifice (continuarea celor
unui pachet de servicii precedente şi dezvoltarea lor);
educaţionale specifice
2.derularea sistematică a unui pachet de
servicii
educaţionale
specifice
(cunoaştere,
autocunoaştere
şi
consiliere profesională)

săptămânal

referenţi

semestrial

echipa DCP

bilunar
(decembrie şi

echipa DCP

3.derularea proiectului “Carieră – succes
– performanţă” (partea I şi a II -a)
F 110.07/Ed.1

Indicator de
performanţă
1. ancheta privind
continuarea
studiilor
absolvenţilor
Universităţii din
Bacău, promoţia
2008, prin master
2. existenţa
adreselor către
rectorat şi facultăţi
prin care se
comunică
rezultatele
anchetei
1.existenţa
pliantului cu
pachetul compact
de servicii
1. numărul
clienţilor
2. calitatea
serviciilor oferite
acestora
3. postere, afişe
1.existenţa
materialelor de

Resurse
a. spaţiale
b. materiale
consumabile

a. spaţiale
b. materiale
consumabile

a. materiale
consumabile
b. calculator
a. spaţiale
b. materiale
consumabile
c. calculator
a.laptop
b.videoproiector
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Obiectiv

Activităţi

Termen

(partea I) (workshop pentru iniţierea în
realizarea CV-ului şi scrisorii de intenţie
în vederea prezentării la un interviu de
angajare) (partea a II-a workshop pentru
iniţiere în prezentarea la un interviu de
angajare) (organizat pentru fiecare dintre
cele 5 facultăţi ale instituţiei) (decembrie
2008 – mai 2009)
4.organizarea şi desfăşurarea sistematică
a unor activităţi de promovare a unor
firme şi joburi la nivelul studenţilor
universităţii
5.organizarea activităţilor integrate
proiectului „Ziua porţilor deschise”
(ediţia a doua)

mai)

6.organizarea primului târg de joburi la
nivel de universitate

F 110.07/Ed.1

săptămânal

martie 2009

aprilie 2009

Responsabil

specialişti
formatori la
nivel de
facultăţi
echipa DCP

echipa DCP
decani
cancelar
prorector cu
programe de
învăţământ
şi activităţi
studenţeşti
echipa DCP

Indicator de
performanţă
prezentare
2. existenţa
adreselor de
organizare
către
conducerea
facultăţilor
1. oferta
săptămânală scrisă
a locurilor de
muncă
1. număr de licee
şi elevi
participanţi
2. adrese oficiale
către licee
1. desfăşurarea
târgului
2. monitorizarea
angajării unor
studenţi şi
absolvenţi

Resurse
c. materiale
consumabile

a. materiale
consumabile
b. calculator
a. materiale
consumabile
b. telefon
c. internet
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. telefon
d. internet
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4. Identificarea nivelului
de
satisfacţie
al
studenţilor în raport cu
serviciile oferite

5.

Activităţi

Termen

1.iniţierea, desfăşurarea şi valorificarea
rezultatelor Anchetei privind gradul de
satisfacţie al studenţilor în raport cu
serviciile oferite de Universitatea din
Bacău
2.iniţierea, desfăşurarea şi valorificarea
rezultatelor Anchetei privind gradul de
satisfacţie al studenţilor în raport cu la
calitatea
serviciilor
asigurate
de
biblioteca universităţii;
3.diseminarea către rectorat şi facultăţi a
rezultatelor Anchetelor privind gradul
de satisfacţie al studenţilor în raport cu
serviciile oferite de Universitatea din
Bacău şi cu biblioteca universităţii

octombrie decembrie 2008

iunie 2008

decembrie 2008
şi iunie 2009

iunie 2009

2.reconfigurarea
departamentului
permanentă

decembrie 2008/
permanent

F 110.07/Ed.1

a
sa

referent 1
Dămian Iulia
referent 2
Doina Pascal

Indicator de
performanţă
1. rezultatele
finale ale anchetei

Resurse
a. materiale
consumabile
b. calculator

1. rezultatele
finale ale anchetei

a. materiale
consumabile
b. calculator
c. internet

1. existenţa
adreselor către
rectorat şi facultăţi
prin care se
comunică
rezultatele
centralizate ale
celor 2 anchete
1. stabilire
director
contacte
departamente
asemănătoare
2. realizare 2
mobilităţi externe
1. existenţa şi
referent 1
funcţionalitatea
Dămian Iulia
paginii web

a. materiale
consumabile

director

Îmbunătăţirea între- 1.identificarea şi dezvoltarea unor
gului sistem comuni- oportunităţi de colaborare cu alte
caţional, instrumental instituţii şi departamente de acelaşi tip
şi de resurse al
departamentului
paginii
web
şi actualizarea

Responsabil

a. materiale
consumabile
b. calculator
c. internet
d. telefon
a. calcuator
b. scanner
c. platforma ub.ro
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Nr
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Obiectiv

Data,
22.X. 2008
F 110.07/Ed.1

Activităţi

Termen

Responsabil

3.optimizarea
activităţii
consiliului
departamentului prin implicarea mai
amplă a membrilor acestuia în acţiunile
proprii;
4.identificarea a cel puţin a unei
oportunităţi de asigurare a unui proiect
cu finanţare

lunar

director

martie 2009

5.realizarea şi publicarea unor studii de
specialitate în vederea diseminării
activităţii departamentului

septembrie 2009

6.realizarea şi îmbunătăţirea procedurilor
de calitate precum şi a instrumentelor de
lucru la nivelul departamentului

decembrie 2008,
septembrie 2009

7.îmbunătăţirea bazei materiale a
departamentului
8. îmbunătăţirea bazei proprii de carte şi
de teste psihologice

septembrie 2009
septembrie 2009

director

director,
referent 1
Dămian Iulia
referent 2
Pascal Doina
director,
referent 1
Dămian Iulia
referent 2
Pascal Doina
director
director

Indicator de
performanţă
1stabilirea unor
sarcini pentru
membrii
consiliului
1. existenţa
proiectului
2. depunerea unui
proiect pentru
finanţare
1. cel puţin două
studii publicate

1. inaintarea
procedurilor de
calitate la DMQ
2. existenţa
instrumentelor
specifice
1. planul de
achiziţii
1. planul de
achiziţii
Director D.C.P.,

Resurse
a. telefon
b. intranet
c. materiale
consumabile
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. internet
d. telefon
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. internet
a. materiale
consumabile
b. calculator
c. internet
d. telefon
a.formular plan de
achiziţii
a.formular plan de
achiziţii

conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu

