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1. SCOPUL PROCEDURII 

 
Procedura stabileşte modul în care se efectuează colectarea de informaţii cu privire la statutul 
socio-profesional şi locul de muncă la 12 de la terminarea studiilor al absolvenţilor de la ciclurile 
de licenţă, masterat şi doctorat. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 

 
Procedura se aplică în toate facultăţile şi la nivel de IOSUD în cadrul Universităţii Ştefan cel 
Mare din Suceava. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 
3.1 Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale. 
3.2 ARACIS – Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare 

şi a instituţiilor de învăţământ superior. 
 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 
4.1 Termeni 
4.1.1 Integrarea profesională este determinată de tipurile de competenţe solicitate de 

organizaţia în care absolventul urmează să îşi desfăşoare activitatea, dar şi de ansamblul 
de competenţe pe care acesta le obţine în urma parcurgerii nivelelor de pregătire 
educaţională.  

4.1.2. Integrarea socio-profesională- reprezintă procesul de adaptare a unei persoane în mediul 
profesional, la cerinţele de muncă şi comportament ale organizaţiei în care lucrează, de 
adecvare a personalităţii sale la cea a grupului.  

4.1.3. Competenţa reprezintă o combinaţie dinamică de atribute (cunoştinţe şi aplicarea lor, 
atitudini şi responsabilităţi), ce descriu finalităţile de studiu sau maniera în care 
absolventul va reuşi să aplice cunoştinţele obţinute la sfârşitul programului de studiu. 

 

4.2 Abrevieri 
ARACIS – Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 
CCOC – Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 
UAGPSPM  – Unitatea de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieţii Muncii 
MEN – Ministrului Educaţiei Naţionale  
USV – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
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5. CONŢINUT 
5.1 Dispoziţii generale 
5.1.1 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava dezvoltă un cadru instituţional pentru analiza 

inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor şi pentru realizarea unor analize comparative cu 
privire la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenţilor. 

5.1.2 Facultăţile şi IOSUD din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava vor dezvolta baze de 
date cu absolvenţii proprii.  

 
5.2 Colectarea informaţiilor cu privire la statul socio-profesional al absolvenţilor 
5.2.1 Secretariatele facultăţilor/IOSUD, în momentul înscrierii absolventului la examenul de 

finalizare a studiilor, au obligaţia de a-i oferi spre completare formularul PO-DAG-F01 
prin care îi solicită datele de contact, adresa de e-mail, informaţii privind angajarea 
absolventului.  

5.2.2 Secretariatele facultăţilor/IOSUD, pe serverul facultăţii/universităţii, vor înregistra datele 
din formularul (PO-DAG-F02), într-o bază de date special concepută, pentru a putea 
oferi date privind statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenţilor pentru 
fiecare domeniu/program de studiu în parte şi pentru fiecare promoţie.  

5.2.3 Secretariatele facultăţilor/IOSUD vor completa coloanele 01-08 din formularul PO-
DAG-F03, în format Excel, cu absolvenţii ce au susţinut examenul de finalizare a 
studiilor, document ce va fi transmis serviciului de eliberare acte de studii. 

5.2.4 Responsabilul de program de studiu/persoana desemnată, prin ordin al decanului, va 
contacta prin email/telefon, absolvenţii, cu privire la datele privind statutul socio-
profesional şi locul de muncă la 12 luni de la data absolvirii; va completa/actualiza 
coloana 14 şi 15 din PO-DAG-F02, şi va retransmite informaţiile privind statul socio-
profesional şi locul de muncă secretariatelor facultăţilor. 

5.2.5 Secretariatele facultăţilor/IOSUD vor transmite către UAGPSPM formularul PO-DAG-
F02 cu informaţiile privind statutul socio-profesional şi locul de muncă la 12 luni al 
absolvenţilor Universităţii Ştefan cel Mare Suceava, nu mai târziu de 30 octombrie al 
fiecărui an.  

5.2.6 UAGPSPM încarcă pe o platformă informaţiile primite de la secretariatele 
facultăţilor/IOSUD în cel mult 30 de zile de la data primirii acestora. Studenţiilor li se va 
aduce la cunoştinţă de către secretariatele facultăţilor/IOSUD faptul că datele lor de 
contact (email) vor fi încărcate pe o platformă, iar aceştia vor completa un chestionar 
privind utilitatea studiilor şi statutul socio profesional actual. 

5.2.7 La ridicarea documentelor de studii absolvenţii vor completa un chestionar prin 
intermediul serviciului eliberări acte de studii (PO-DAG-F04). Chestionarele se vor 
centraliza şi prelucra de către CCOC.  

5.2.8 CCOC şi UAGPSPM vor asigura prelucrarea acestor informaţii pe facultăţi, programe de 
studii folosind instrumente specifice. Rapoartele întocmite vor fi înaintate către 
Rectoratul Universităţii Ştefan cel Mare Suceava şi către Consiliul de Administraţie. 
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6. RESPONSABILITĂŢI  
 
6.1 Decanii facultăţilor au obligaţia coordonării acestei activităţi. 
6.2 Secretariatele facultăţilor/IOSUD completează formularele PO-DAG-F02.şi PO-DAG-
F03 (coloanele 01-09). 
6.3 Responsabilii de program de studii/ persoana desemnată actualizează informaţiile din 
formularul PO-DAG-F02. 
6.4 Absolvenţii completează formularele PO-DAG-F01 şi PO-DAG-F04. 
6.5 CCOC va centraliza şi prelucra chestionarele completate de către absolvenţi. 
6.6 Serviciul eliberări acte de studii va completa coloana 9 din formularul PO-DAG-F03 
 
7. DISPOZIŢII FINALE 
 
7.1 Aprobarea prevederilor prezentei proceduri este de competenţa Senatului Universităţii 
Ştefan cel Mare Suceava. 
7.2. Arhivarea documentelor se realizează de către secretariatele facultăţilor/secretariatul IOSUD 
pentru formularele PO-DAG-F01, PO-DAG-F02 , de către CCOC pentru formularul PO-DAG-
F04 şi de către Serviciul eliberări acte de studii pentru  formularul PO-DAG-F03. 
 
8. ANEXE 
PO-DAG-F01. Formular date contact 
PO-DAG-F02. Centralizator date absolvenţi pe program de studii / promoţia..... 
PO-DAG-F03. Situaţie absolvenţi promovaţi la examenul de finalizare a studiilor 
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PO-DAG-F01. Formular date de contact 
 
 
 
 
 
FIŞA DE URMARIRE A TRASEULUI SOCIO-PROFESIONAL AL ABSOLVENTULUI 

UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA 
(PO-DAG-F01) 

 
 
 

1. FACULTATEA 

ABSOLVITĂ............................................................................................................ 

2. CNP........................................................................................................................... 

3. NUME ŞI PRENUME............................................................................................. 

4. DATA NAŞTERII..................................................................................................... 

5. FORMA DE INVATAMANT (IF/ID).................................................................... 

6. CICLUL DE STUDII ............................................................................................. 

7. PROGRAMUL DE STUDII .................................................................................. 

8. ANUL ABSOLVIRII............................................................................................... 

9. SESIUNEA ŞI ANUL SUSŢINERII EXAMENUL DE FINALIZARE A 

STUDIILOR......................................................................................................................... 

10. TELEFON................................................................................................................ 

11. EMAIL...................................................................................................................... 

12. EVOLUŢIA SOCIO-PROFESIONAL/OCUPAŢIA ACTUALA 

Perioada Profesia Ocupaţia Firma 

    

    

    

 

Vă mulţumim! 



PO-DAG-F02. Centralizator date absolvenţi pe program de studii / promoţia......................: 

Facultate CNP Nume Prenume Data 
nasterii Sex 

Forma de 
invatamant 
frecventata 

Ciclul 
de 

studii* 

Program 
de studii 

An 
absolvire 

Sesiunea 
de 

finalizare 
a studiilor 

Telefon Email 
Locul 

de 
munca 

Functia 
/ocupaţia 

COD 
COR1 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 * I – licenţă; II-masterat; III-doctorat 
 
 
 

                                                 
1 De menţionat conform Clasificării Ocupaţiilor din România(COR) dacă funcţia/ ocupaţia este din grupa 1 sau 2 – absolvenţi cu studii superioare. 



PO-DAG-F03. Situaţie absolvenţi promovaţi la examenul de finalizare a studiilor 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Facultatea  Promoţia Programul 
de studii 

Nr. total 
absolvenţi din 

promoţie 

Forma de 
învăţământ 

IF/ID 

Nr. absolvenţi 
înscrişi la examenul 

de finalizare a 
studiilor  

Nr. absolvenţi 
înscrişi la 

examenul de 
finalizare a 

studiilor din alte 
promoţii 

Nr. absolvenţi 
promovaţi 

Nr. de diplome 
eliberate la data 

de  ............... 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
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PO-DAG-F04 - Chestionar completat la ridicarea diplomei de finalizare a studiilor  
 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 

 
Data completării ____________ 

 
CHESTIONAR A - L nr. .................  

(Completat la ridicarea diplomei de finalizare a studiilor) 
A. DATE DE IDENTIFICARE 
 
 
Nume şi prenume 
(inclusiv numele purtate anterior care 
vor fi menţionate în paranteză)  

  

Domiciliul stabil 
(ţara, judeţul/ regiunea, localitatea) 

 

Telefon  
 

E-mail 
 

 

 
B. PROGRAM DE STUDIU ABSOLVIT 
B1. Denumire, an absolvire, formă de învăţământ 
 
Prima facultate ___________________________________ 
Universitatea ____________________________________ 

 
A doua facultate 
____________________________________ 
Universitatea ____________________________________ 

 
Programul de studii licenţă 1 ______________________ 
 

 
Programul de studii licenţă 2 
__________________________ 
 

 
Anul absolvirii ______ 
 

 
Anul absolvirii _____ 
 

 
Anul susţinerii licenţei _____ 
 

 
Anul susţinerii licenţei _______ 

 
Forma de învăţământ 
Zi          ID     
 

 
Forma de învăţământ 
Zi          ID     
 

 
B2. Competenţele dobândite în timpul studiilor universitare sunt utile în cariera dvs.? Acordaţi o notă de la 1 (1- 
cea mai mică) la 5 (5-cea mai mare) în funcţie de gradul personal de satisfacţie (încercuiţi răspunsul):  

1-----2-----3-----4-----5 
B3. Pe durata studiilor de licență aţi fost implicat/ aţi avut:  

1. stagii de voluntariat       a. Da b. Nu  
2. stagii de practică                                                                                    a. Da b. Nu 

           (altele decât cele obligatorii; Ex. internship, Erasmus)                                 
     3. contracte de muncă      a. Da b. Nu 

4. iniţiative antreprenoriale     a. Da b. Nu  c. Domeniul 
___________  

 
C. STATUTUL PE PIAŢA MUNCII  
 
C1. a. Statutul pe piaţa muncii până în momentul completării chestionarului (încercuiţi răspunsul):  
 1. aţi fost angajat până în acest moment pentru cel puțin o lună de zile   

2. aţi avut propria firmă 
3. aţi fost liber profesionist 
4. nu ați fost angajat, dar urmați studii de master sau alte studii 
5. nu ați fost angajat, dar sunt în concediu medical, maternitate, creștere copil 
6. nu ați fost angajat, dar ........(alte situații) ______________________________________________________ 
7. alt răspuns _______________________________________________________________________________ 
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În cazul în care sunteţi angajat, vă rugăm să completaţi următorii itemi:  

 
C2. Numele postului pe care sunteţi angajat (exemplu: profesor, inginer, economist, 
etc.)___________________________ 
 
C3. Numele organizaţiei în cadrul căreia  sunteţi 
angajat_____________________________________________________________ 
 1. în România (specificaţi adresa) 
____________________________________________________________________ 
 2. în altă ţară (specificaţi adresa) 
____________________________________________________________________ 
 
C4. Considerați că postul ocupat necesită studii superioare?          
 1. da 2. nu 
 
C5. Considerați ca postul ocupat corespunde programului de studiu absolvit? (încercuiţi răspunsul) 

1. în mare măsură 
2. mai degrabă da, decât nu 
3. mai degrabă nu, decât da 
4. în mică măsură               

 
C6. Anul angajării în cadrul postului actual ___________ .  
 

C7 se completează de către cei neangajaţi la momentul completării chestionarului.   
 
C7. Care este motivul pentru care nu aveţi un loc de muncă la acest moment?  

1. sunt cursant al unei forme de învăţământ (specificaţi): 
universitatea 

_______________________________________________________________________________ 
facultatea 

_______________________________________________________________________________ 
programul de studii/ specializarea 

________________________________________________________________________________ 
2. nu am găsit un loc de muncă corespunzător pregătirii mele 
3. sunt în căutarea unui alt loc de muncă 
4. mi-am dat demisia şi sunt în căutarea unui alt loc de muncă 
5. vreau să-mi continui studiile 
6. vreau să încep o afacere proprie         

 7. am intenţia să emigrez        
8. un alt motiv ______________________________ 

 
D. MENŢINEREA LEGĂTURII CU USV 
 
D1. Aţi dori să deveniţi membru al Asociaţiei absolvenţilor „ALUMNI USV”? 
 1. da  2. nu  3. nu ştiu 
 
D2. Sunteţi de acord ca adresa dvs. de e-mail sau telefonul să fie folosite pentru a putea fi contactat de către 
Universitate?                
  1. da  2. nu 
 
         
       VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE! 
 
 
 
 
 
           
 SEMNĂTURA,  
 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezentul instrument de cercetare să fie prelucrate de Universitatea 
”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul 
U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date. 
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și publicate la adresa www.usv.ro 
- Protecția datelor cu caracter personal. 

 


