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1. SCOPUL PROCEDURII 

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

 
Procedura se aplică în toate facultăŃile şi la nivel de IOSUD în cadrul UniversităŃii Ştefan cel 
Mare din Suceava. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERIN łĂ 

 
3.1 Legea nr. 1/2011 – Legea educaŃiei naŃionale. 
3.2 ARACIS  – Ghidul activităŃilor de evaluare a calităŃii programelor de studii universitare 

şi a instituŃiilor de învăŃământ superior. 
 

4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI 

 
4.1 Termeni 

4.1.1 Integrarea profesională este determinată de tipurile de competenŃe solicitate de 
organizaŃia în care absolventul urmează să îşi desfăşoare activitatea, dar şi de ansamblul 
de competenŃe pe care acesta le obŃine în urma parcurgerii nivelelor de pregătire 
educaŃională.  

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

4.1.3. CompetenŃa reprezintă o combinaŃie dinamică de atribute (cunoştinŃe şi aplicarea lor, 
atitudini şi responsabilităŃi), ce descriu finalităŃile de studiu sau maniera în care 
absolventul va reuşi să aplice cunoştinŃele obŃinute la sfârşitul programului de studiu. 

 

4.2 Abrevieri 

ARACIS – AgenŃia Română pentru Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior 
CCOC – Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 
UAGPSPM  – Unitatea de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor PieŃii Muncii 
MEN – Ministrului EducaŃiei NaŃionale  
USV – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
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5. CONłINUT 

5.1 DispoziŃii generale 
5.1.1 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava dezvoltă un cadru instituŃional pentru analiza 

inserŃiei pe piaŃa muncii a absolvenŃilor şi pentru realizarea unor analize comparative cu 
privire la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenŃilor. 

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

 
5.2 Colectarea informaŃiilor cu privire la statul socio-profesional al absolvenŃilor 
5.2.1 Secretariatele facultăŃilor/IOSUD, în momentul înscrierii absolventului la examenul de 

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

5.2.2 Secretariatele facultăŃilor/IOSUD, pe serverul facultăŃii/universităŃii, 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 absolvenŃilor pentru 
fiecare domeniu/program de studiu în parte şi pentru fiecare promoŃie.  

5.2.3 Secretariatele facultăŃilor/IOSUD vor completa coloanele 01-08 din formularul PO-
DAG-F03, în format Excel, cu absolvenŃii ce au susŃinut 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, absolvenŃii, 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 informaŃiile privind statul socio-
profesional şi locul de muncă secretariatelor facultăŃilor. 

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

5.2.6 UAGPSPM încarcă pe o platformă informaŃiile primite de la secretariatele 
facultăŃilor/IOSUD în cel mult 30 de zile de la data primirii acestora. StudenŃiilor li se va 
aduce la cunoştinŃă de către secretariatele facultăŃilor/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 absolvenŃii 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 informaŃii pe facultăŃi, programe de 
studii folosind instrumente specifice. Rapoartele întocmite vor fi înaintate către 
Rectoratul UniversităŃii Ştefan cel Mare Suceava şi către Consiliul de AdministraŃie. 
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6. RESPONSABILITĂłI  
 
6.1 Decanii facultăŃilor au obligaŃia coordonării acestei activităŃi. 
6.2 Secretariatele facultăŃilor/IOSUD completează formularele PO-DAG-F02.şi PO-DAG-
F03 (coloanele 01-09). 
6.3 Responsabilii de program de studii/ persoana desemnată actualizează informaŃiile din 
formularul PO-DAG-F02. 
6.4 AbsolvenŃii completează formularele PO-DAG-F01 şi PO-DAG-F04. 
6.5 CCOC va centraliza şi prelucra chestionarele completate de către absolvenŃi. 
6.6 Serviciul eliberări acte de studii va completa coloana 9 din formularul PO-DAG-F03 
 
7. DISPOZIłII FINALE 
 
7.1 Aprobarea prevederilor prezentei proceduri este de competenŃa Senatului UniversităŃii 
Ştefan cel Mare Suceava. 

7.2. Arhivarea documentelor se realizează de către secretariatele facultăŃilor/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 absolvenŃi pe program de studii / promoŃia..... 
PO-DAG-F03. SituaŃie absolvenŃi promovaŃi 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 ABSO LVENTULUI 

UNIVERSIT ĂłII ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA 
(PO-DAG-F01) 

 
 
 

1. FACULTATEA 

ABSOLVIT Ă............................................................................................................ 

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

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

4. DATA NA ŞTERII..................................................................................................... 

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

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

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

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

9. SESIUNEA ŞI ANUL SUSłINERII EXAMENUL DE FINALIZARE A 

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

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

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

12. EVOLUłIA SOCIO-PROFESIONAL/OCUPA łIA ACTUALA 

Perioada Profesia OcupaŃia Firma 

    

    

    

 

Vă mulŃumim! 



PO-DAG-F02. Centralizator date absolvenŃi pe program de studii / promoŃia......................: 

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 
/ocupaŃia 

COD 
COR1 

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

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

                                                
1 De menŃionat conform Clasificării OcupaŃiilor din România(COR) dacă funcŃia/ ocupaŃia este din grupa 1 sau 2 – absolvenŃi cu studii superioare. 
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PO-DAG-F03. SituaŃie absolvenŃi promovaŃi 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 

          

        
        
         
        
 


