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Analiza activităţii desfăşurate în cadrul D.C.P.
în anul universitar 2008-2009

Anul universitar 2008-2009 poate fi considerat anul cu cea mai bogată şi  densă activitate a 

Departamentului de Consiliere Profesională de la înfiinţarea sa, în condiţiile în care exigenţele de 

calitate au sporit iar numărul proiectelor şi activităţilor iniţiate şi coordonate de departament s-a 

amplificat. 

Prezentăm, în ordinea domeniilor considerate cele mai importante, iniţiativele şi activităţile cele 

mai reprezentative:

1. domeniul resurselor umane proprii:

1. Angajarea doamnei asist.univ. drd. Iulia Dămian în regim de plata cu ora şi realizarea colaborării 

cu aceasta pe postul de referent, începând cu luna mai 2008 până în iunie 2009, a fost o soluţie 

foarte bună pentru desfăşurarea ritmică şi de calitate a activităţilor specifice DCP. Pentru postul 

de referent psiholog am continuat, cu rezultate superioare faţă de anul universitar precedent,

colaborarea cu doamna Doina Pascal, tot în regim de plata cu ora;

2. domeniul activităţii cu studenţii şi în folosul acestora:

a. Iniţierea şi diversificarea proiectelor astfel încât să fie mai centrate pe beneficiari, mai bine pliate pe 

specificul de vârstă al acestora, pe aşteptăril lor, pe nevoia de inserare în viaţa comunităţii, de 

sensibilizare faţă de aceasta şi de participare la ea. Dintre acestea amintim:

1. Proiectul profesional „Junior Manager”, noiembrie 2008, în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Compania Avon, ediţia a II-a - scopul: iniţierea studenţilor de la Facultatea de 

Ştiinţe Economice în construirea unei cariere de succes;



2. Workshop-ul de consiliere pentru carieră „Carieră – succes - performanţă!!!” (partea I), 

decembrie 2008 – scopul: iniţierea studenţilor din anii terminali în realizarea CV-ului şi scrisorii 

de intenţie în vederea prezentării la un interviu de angajare. Workshop-ul a fost organizat pentru 

fiecare dintre cele 5 facultăţi ale instituţiei;

3. Proiectul social „Împreună în bucuria dăruirii”, 3-17 decembrie 2008, în parteneriat cu Liga 

Studenţească a Universităţii din Bacău, Asociaţia Ovidiu Rom şi A.S.C.O.R., ediţia a II-a –

scopul: sensibilizarea tinerilor faţă de problematica familiilor sărace şi a copiilor „fără copilărie”. 

Colectarea de dulciuri, jucării, rechizite şi bani pentru a aduce de Crăciun bucurie copiilor 

defavorizaţi, integraţi proiectului „Fiecare copil în şcoală”, derulat de Asociaţia Ovidiu Rom (15 

preşcolari şi 25 şcolari mici);

4. Ancheta privind gradul de satisfacţie al studenţilor în raport cu serviciile oferite de Universitatea 

din Bacău (octombrie – decembrie 2008);

5. Proiect profesional „Prezentare ofertă programe de licenţă ale UB”, 26.II. 2009, în parteneriat 

cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău prin Centrul Judeţean de  

Asistenţă Psihopedagogică Bacău,  ediţia I – scopul: prezentarea ofertei programelor de licenţă ale 

Universităţii din Bacău la întâlnirea lunară a consilierilor şcolari;

6. Ancheta anuală privind gradul de ocupare al absolvenţilor din promoţia 2008 cu durată lungă de 

studii (ianuarie-martie 2009);

7. Proiect de orientare şi consiliere profesională „Ziua porţilor deschise“, 27 martie 2009, în 

parteneriat cu Liga Studenţească a Universităţii din Bacău, ediţia a II-a - scopul: creşterea 

gradului de apropiere profesională a universităţii de colegiile şi liceele din municipiu, amplificarea 

formelor de comunicare dintre acestea şi extinderea/diversificarea pârghiilor de colaborare şi 

intercunoaştere instituţională şi umană;

8. Ancheta anuală privind gradul de ocupare al absolvenţilor Bologna din promoţia 2008 (februarie 

– martie 2009);

9. Proiectul social „Dăruieşte din suflet”, 12-16 aprilie 2009, în parteneriat cu Liga Studenţească a 

Universităţii din Bacău şi Liceul cu Program Sportiv, Bacău , ediţia a II-a – scopul: sensibilizarea 

tinerilor faţă de problematica bătrânilor aflaţi în sărăcie. Colectarea unor sume mici de bani de la 

studenţi şi cadre didactice(total: 1126 RON) şi asigurarea unui număr 21 de pachete cu alimente 

pentru bătrâni cu ocazia sărbătorilor pascale;

10. Ancheta cu privire la gradul de inserţie pe piaţa muncii al absolvenţilor Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, promoţia 2008 (aprilie 2009);

11. Ancheta cu privire la gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenţii promoţiei 

2008 (durată de studii scurtă/lungă), după  primul an de la absolvire (aprilie – mai 2009);

12. Workshop-ul de consiliere pentru carieră „Carieră – succes - performanţă!!!” (partea a II-a), 4-6 

mai 2009, în parteneriat cu Liga Studenţească a Universităţii din Bacău – scopul: iniţierea în 



prezentarea la un interviu de angajare şi reactualizarea CV-ului european pe care studenţii -

participanţi la Târgul de Joburi ar trebui să îl aibă asupra lor daca intenţionează să aplice;

13. Proiectul profesional „Educaţie pentru carieră”, aprilie – mai 2009, în parteneriat cu Facultatea 

de Litere, specializarea comunicare şi relaţii publice, ediţia I – scopul: formarea şi dezvoltarea 

competenţelor specifice prin realizarea stagiului de practică de specialitate de către un număr de 5 

studente în cadrul Departamentului de Consiliere Profesională;

14. Proiectul profesional „Târg de Joburi”, 13 mai 2009, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi 

Industrie a Municipiului Bacău şi Liga Studenţească a Universităţii din Bacău, ediţia a II-a –

scopul: asigurarea unui grad superior de apropiere între mediul universitar şi mediul de afaceri, 

între universitate şi piaţa locală şi regională a muncii;

15. Proiectul profesional „Training în mecanisme pentru schimbarea locului de muncă,”, 18 - 23

mai 2009, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bacău şi Liga 

Studenţească a Universităţii din Bacău - scopul: participarea unui număr de 15 studenţi la cursul 

de formare şi perfecţionare antreprenorială şi managerială derulat în cadrul proiectului POSDRU 

Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială. Trainingul a vizat instrumentarea 

beneficiarilor cu tehnicile de identificare a unui loc de muncă;

16. Proiectul intercultural Comenius „Joining the Colours of the European Rainbow 2006-2009” , 

mai 2009, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău;  Universitatea din Bacău;  

Centrul Europe Direct, Bacău; Consiliul local Asău; Şcoala Alexander von Humboldt – Germania;  

Hauptschule Vols – Austria;  Ecole Elementaire Ouchamps – Franţa;  20 Circolo Didattico 

Ercolano – Italia;  Szkola Podstawowa Nr. 2 IM. Romualda Traugutta – Polonia; Hojdens Skola

– Finlanda;  Poliţia de Proximitate, Comăneşti – scopul: asigurarea participării instituţiei noastre, 

ca partener instituţional prin D.C.P., la favorizarea dialogului multicultural şi al schimbului de 

experienţă între cadrele didactice din şcoli ale Uniunii Europene;

17. Proiectul de stimulare/consiliere vocaţională a absolvenţilor cu performanţe academice înalte

„Împreună pentru performanţă”, iunie 2009, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bacău, ediţia I – scopul: selectarea primilor 10 absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie, 

ai Facultăţii de Ştiinţe Economice (specializarea Marketing), şi ai Facultăţii de Litere 

(specializarea Comunicare şi relaţii publice) din promoţia anului academic precedent pe baza 

performanţelor academice şi constituirea unei baze de date la nivelul C.C.I. Bacău în vederea 

angajării;

18. Ancheta privind gradul de satisfacţie a clienţilor interni faţă de serviciile oferite de biblioteca

universităţii (mai-iunie 2009);

19. Proiectul social „Incluziunea socială – un angajament comun în spaţiul european”, 15 iulie 

2009, Sala Mică a Consiliului Judeţean Bacău, Centrul Europe Direct Bacău în colaborare cu 

Departamentul de Consiliere Profesională a Universităţii din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău, 



Primăria Municipiului Bacău, Primăria oraşului Slănic-Moldova, Asociaţia Repere Bacău, 

AJOFM Bacău, ISJ Bacău au organizat workshop-ul cu aceeaşi temă – scopul: participarea  la 

realizarea unor delimitări conceptuale şi la identificarea unor probleme specifice. D.C.P. a fost 

reprezentat de către doamna asist.univ.drd. Iulia Dămian, care a prezentat 2 materiale: 1. 

Delimitări conceptuale: incluziune socială, excluziune socială, asistenţă socială, protecţie socială, 

inserţie socială, inserţie profesională, reconversie, educaţie incluzivă – 2. Raport privind inserţia

socio - profesională a tinerilor absolvenţi;

3.   Realizarea şi dezvoltarea unui real parteneriat cu Liga Studenţilor, mai substanţial decât în anul 

universitar precedent, concretizat în acţiuni comune integrate proiectelor  realizate. Prin delegarea, 

în cel de-al doilea an al colaborării, al reprezentantului Ligii ca membru cu drepturi depline în 

Consiliul D.C.P., în persoana lui Belciu Mihai, Facultatea de Inginerie, specializarea Ingineria şi 

protecţia mediului în industrie, an III şi participarea sa constantă la activitatea consiliului D.C.P., 

acesta a reuşit să asigure colaborarea Ligii cu Departamentul. Prin intermediul său s-au asigurat mai 

bine legăturile cu Liga, atragerea şi implicarea studenţilor în proiectele D.C.P.. De asemena, el a 

adus şi experienţa şi iniţiativele Ligii în activitatea D.C.P., sprijinindu-ne cu entuziasmul specific 

vârstei în rezolvarea unor probleme practice din cadrul proiectelor ;

4. Continuarea şi îmbunătăţirea activităţii sistematice desfăşurate în cadrul programului de

cunoaştere,  autocunoaştere şi  consiliere profesională a studenţilor de  către  cei  doi  referenţi,  

atât  pe  probleme  psihologice  cât  şi  pe probleme de întocmire a CV-ului, scrisorii de intenţie sau 

de prezentare la un  interviu;

5. Realizarea a 3 anchete privind gradul de ocupare a absolvenţilor din promoţia 2008, pe 

specializări, valorificând modalitatea telefonică de colectare a datelor (pentru absolvenţii cu studii 

de lungă durată, de scurtă durată şi cei care au optat pentru cariera didactică) şi o anchetă privind

gradul de ocupare al programelor masterale de către absolvenţii promoţiei 2008 (durată de studii 

scurtă/lungă), după  primul an de la absolvire. Acest demers a fost însoţit de livrarea către 

facultăţi/specializări a rezultatelor la cerere, cu ocazia întocmirii diferitelor dosare de acreditare sau 

reacreditare precum şi din iniţiativa noastră, ca material global, de sinteză, către Birou Senat şi 

decanate după analiza, dezbaterea şi aprobarea lor de către consiliul D.C.P. în activităţile sale 

lunare, pentru a face obiectul analizelor specifice. În acelaşi timp toate materialele, în format PDF, 

au fost postate imediat pe pagina D.C.P. şi pot fi consultate on-line;

6. Realizarea unui „Studiu privind opiniile studenţilor din anii terminali cu privire la relaţia lor cu 

piaţa muncii”, ca parte a anchetei globale privind identificarea gradului de satisfacţie al studenţilor 

faţă de calitatea serviciilor oferite de universitate. Studiul a fost realizat în limba engleză, în 

colaborare, de conferenţiar universitar doctor Venera-Mihela Cojocariu şi referent psiholog Doina 

Pascal. El va fi prezentat la „Conferinţa Internaţională „Direcţii şi strategii moderne de formare şi 



perfecţionare în domeniul resurselor umane”,  Bucureşti, Universitatea Politehnică, în data de 21 

noiembrie 2009;

7. Participarea la Congresul Internaţional de Psihologie „CERCETAREA MODERNĂ ÎN 

PSIHOLOGIE: CERCETĂRI CANTITATIVE VS. CERCETĂRI CALITATIVE???”, Sibiu-

Păltiniş, 30 octombrie - 2 noiembrie 2008 a doamnei psiholog Doina Pascal cu studiul prind 

„Analiza resurselor, punctelor vulnerabile,  oportunităţilor şi   problemelor cu care se confruntă  

studenţii debutanţi”. Lucrarea a fost realizată în limba engleză, în colaborare, de conferenţiar 

universitar doctor Venera-Mihela Cojocariu şi referent psiholog Doina Pascal pe baza datelor 

obţinute prin studiul desfăşurat în anul universitar precedent;

8. Participarea doamnei referent psiholog Doina Pascal, în calitate de reprezentant al D.C.P. din 

Universitatea din Bacău, la trainingul organizat de Centrul de Informare Profesională şi Orientare în 

Carieră din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi intitulat „Metode şi instrumente folosite în 

centrele de carieră din Franţa şi Marea Britanie”, 13 iunie 2009. Materialele asigurate în urma 

acestei participări vor fi diseminate în Şedinţa Consiliului D.C.P. din luna noiembrie, a.c.;

3. domeniul organizatoric/administrativ:

1. Preluarea şi integrarea cu responsabilitate în toate activităţile departamentului a standardelor şi 

criteriilor de calitate stabilite de către D.M.Q prin S.M.Q. În anul academic precedent am elaborat şi 

integrat în activitatea departamentului procedurile toate de sistem care intrau în responsabilitatea 

noastră. Există, de doi ani, la nivelul departamentului un set de obiective în domeniul calităţii a 

căror realizare va face obiectul întâlnirii din luna noiembrie. La ultima auditare internă pe domeniul 

calităţii din septembrie 2009 am obţinut rezultate aşteptate, concretizate în câteva sugestii de 

optimizare a organizării activităţii şi a actualizării Regulamentului D.C.P.. Pentru ca 

neconformităţile să fie remediate în timp util, ne propunem ca luna viitoare să abordăm întreaga 

problematică a calităţii şi auditul intern din luna septembrie;

2. Îmbunătăţirea instrumentarului de lucru cu ajutorul căruia s-au colectat date în principalele

anchete realizate de departament: 1. Chestionar privind gradul de satisfacţie al clienţilor interni faţă  

serviciile oferite de biblioteca universităţii; 2. Chestionar privind gradul de satisfacţie al studenţilor 

în raport cu serviciile oferite de Universitatea din Bacău. Menţionăm că aceste instrumente au fost 

elaborate în cadrul departamentului şi au statut de instrumente de lucru proprii;

4. Realizarea bazei centralizate de date a întregii promoţii 2008 a absolvenţilor universităţii 

naastre;

5. Actualizarea/traducerea în limba franceză a pliantului de prezentare a D.C.P. şi distribuirea 

acestuia către studenţi, prin contribuţia tuturor membrilor consiliului D.C.P.  şi prin colaborarea cu 

îndrumătorii de an;

6. Îmbunătăţirea paginii web a departamentului, proces dificil şi îngreunat de o multitudine de 

bariere de tip birocratic şi uman. Principalul element de noutate îl reprezintă integrarea în structura 



prezentării a tuturor proiectelor desfăşurate de D.C.P., în ordine cronologică, ilustrate cu imagini şi 

componente audio-video înregistrate în timpul desfăşurării activităţilor. La acest nivel activitatea 

doamnei Iulia Dămian, care a fost şi admin, s-a evidenţiat în mod deosebit, prin calitatea şi 

promptitudinea postărilor. Mulţumim pe această cale şi inginer Horia Hardălău, webdesign şi 

programator al situ-lui unversităţii, pentru permanentul sprijin acordat departamentului nostru;

7. Primirea în luna iulie 2009 evaluării proiectului POS DRU „Împreună pentru optimizarea 

tranziţiei de la şcoală la viaţă” care nu va obţine, din cauza scorului relativ redus, finanţare;

8. Îmbunătăţirea bazei materiale s-a concretizat în investiţii în domeniul testelor psihologice

profesionale. Am beneficiat de achiziţia Testului de interese profesionale JVIS si a  Chestionarului 

NPQ de personalitate în valoare de aproximativ 3000 RON. Nu ni s-a aprobat procurarea unui 

video-proiector;

9. Îmbunătăţirea raporturilor de colaborare dintre DCP şi serviciile secretariat ale tuturor 

facultăţilor (aici se detaşează net calitatea colabării cu secretariatul Facultăţii de Inginerie) care au 

resuşit să răspundă solicitărilor noastre mai rapid şi mai corect, Departamentul de Management al 

Calităţii care a răspuns solicitărilor şi propunerilor noastre şi toate decanatele care ne-au acordat 

sprijin constant în toate proiectele derulate.

Trebuie menţionat că întreagă această activitate nu ar fi fost posibilă fără activitatea cu adevărat 

dedicată a celor cei doi referenţi ai departamentului, fără consiliul D.C.P. (unul foarte conştient şi 

conştiincios), fără parteneriatul cu Liga Studenţească şi fără sprjinul conducerii universităţii pe care am 

simţit-o că ne sprijină permanent, practic neexistând iniţiativă sau solicitare semnificativă a noastră, în 

condiţiile de austeritate financiară cunoscute, care să primească refuz. Tuturor le mulţumesc! 

În acelaşi timp, cunoscând exact condiţiile în care ne-am desfăşurat activitatea cu toţii, consider că 

întreaga noastră activitate din anul academic 2008-2009 poate fi apreciată global cu calificativul „Foarte 

Bine”. Va fi foarte greu ca în noul context generat de criza financiară, plecarea doamnei Iulia Dămian şi 

reglemetările privind plata cu ora a personalului bugetar nedidactic să putem păstra standardul activităţii 

din anul acdemic precedent. Sunt convnsă, însă, că vom încerca!  

Dintre problemele care vor reprezenta axe prioritare pentru activitatea noastră în următorul an

academic (dintre care unele se constituie în elemente de noutate absolută) vă supun atenţiei următoarele:

 realizarea unei analize a pieţei muncii care să justifice şi susţină necesitatea unor noi specializări 

(pentru realizarea dosarelor de autorizare provizorie) sau viabilitatea specializărilor existente. 

Acesta este singurul indicator de calitate din Manualul calităţii Universităţii Bacău care ne 

priveşte în mod direct şi pentru realizarea căruia nu am reuşit decât câteva contacte formale cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, casa Corpului Didactic, A.J.O.F.M., Direcţia judeţeană de statistică, 

Direcţia muncii, Inspectoratul teritorial de muncă. De asemenea, am contactat pe doamna director 

al Direcţei judeţene de statistică Bacău şi am obţinut acordul verbal pentru colaborare în această 

problemă, fără a şti, încă, cum se poate materializa aceasta;



 livrarea la timp a rezultatelor anchetelor privind gradul de ocupare a absolvenţilor din promoţia 

2008 precum şi a gradului de continuare a studiilor prin master necesare includerii în dosarul de 

obţinerii a acreditării specializărilor sau pentru evaluarea periodică;

 realizarea unei palete mai largi de studii care să reflecte gradul de satisfacţie al clientului nostru 

intern (studenţi) dar şi extern (angajatori) în raport cu calitatea procesului instructiv-educativ dar 

şi a altor categorii de servicii oferite de universitate (cămin);

 amplificarea acţiunilor şi proiectelor de tip nonformal (ziua absolventului, întâlniri cu angajatori, 

dezbateri);

Există şi se manifestă în continuare o serie de factori obiectivi care îngreunează desfăşurarea mai 

fluentă şi eficientă a acţiunilor noastre, dintre care amintim:

1. inexistenţa fondurilor financiare proprii, deşi s-au depus la finanţare 3 proiecte;

2. poziţionarea incomodă a cabinetului în campusul universitar (cumva în afara asigurării contactelor 

rapide şi facile ale studenţilor cu noi) şi organizarea spaţială a cabinetului DCP, care este mai 

mult un birou decât un spaţiu de consiliere, el reprezentând o adaptare a spaţiului existent anterior 

şi, practic, o improvizaţie de cabinet de consiliere şi nu ceea ce ar trebui să fie în conformitate cu 

Legea 23/2005 care reglementează dreptul de liberă practică al psihologilor şi modalităţile de lucru 

specifice ale acestora (intimitate, mărimea spaţiului, confort);

3. numărul extraordinar de mic al celor care muncesc efectiv în cadrul acestui departament şi faptul 

că activitatea lor este în part time, ceea ce vine într-un relativ dezacord în raport cu solicitările şi 

aşteptările faţă de activitatea noastră.

Faţă de toate aceste aspecte şi de întregul raport de activitate ne exprimăm convingerea că 

sprijinul pe care l-am avut din patea tuturor factorilor implicaţi în buna desfăşurare a activităţii DCP va fi 

dezvoltat printr-o mai bună şi flexibilă colaborare şi implicare a tuturor membrilor Consiliului DCP. 

Aşteptăm ca aceasta să se obiectiveze atât la nivel de iniţiativă cât şi de acţiune specifică, noi sperând ca 

aceştia, în tripla lor calitate:de reprezentanţi ai facultăţilor, de cadre didactice dar, mai ales, de oameni 

tineri care lucrează direct cu studenţii şi îi cunosc cel mai bine să ne sprijine în următoarele direcţii:

1. implicarea în procesul de educare al studenţilor prin intermediul proiectelor D.C.P.;

2. asigurarea legăturii şi contactului permanent cu facultatea, cu conducerea acesteia şi 

sprijinirea demersurilor noastre atunci când este cazul;

3. declanşarea unor iniţiative pentru acţiuni concrete de realizat cu studenţii, pornind de la 

nevoile şi cerinţele lor reale.

Director D.C.P.,

conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu

Bacău 20 octombrie 2009

Prezenta analiză a fost prezentată şi aprobată în unanimitate de Consiliul D.C.P. reunit în data de  

20.X.2009


