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Graficul şedinţelor Consiliului 
Departamentului de Consiliere Profesională

Anul universitar 2010-2011

(a treia zi de luni din fiecare lună, ora 14.00 cu excepţia lunilor august, septembrie)

nr. 
crt.

Tematica dezbaterii principale data/
ora

locul cine răspunde

1. a. Prezentarea şi analiza activităţii D.C.P. pe anul 

universitar 2009-2010. Propuneri de proiecte şi noi 

tipuri de demersuri în activitatea departamentului.

b. Prezentarea proiectului de grafic al şedinţelor 

Consiliului D.C.P. pentru anul universitar 2010-

2011;

21. X

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

director

2. a. Prezentarea/dezbaterea analizei efectuate de 

management asupra activităţii din anul universitar 

2009-2010 desfăşurată în cadrul D.C.P.;

b. Stabilirea/aprobarea obiectivelor pentru domeniul 

calităţii pentru anul 2010-2011;

c. Prezentarea acţiunilor corective de remediere a 

neconformităţilor constatate la auditul intern.

18 XI

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

director 

psihopedagog

3. Prezentarea, în sinteză, a rezultatelor parţiale ale 

implicării universităţii şi D.C.P. în cadrul proiectului 

UEFISCSU „Absolvenţii şi piaţa muncii”.

17 XII

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

director



4. a. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele 

anchetei cu privire la gradul de inserţie pe piaţa 

muncii al absolvenţilor Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, promoţia 2009, după primul 

an de la absolvire, comparativ cu gradul de ocupare 

al programelor masterale.

b. Analiza factorilor favorizanţi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri ameliorative.

20 I

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

director

psiholog

5. a. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele 

anchetei privind gradul de satisfacţie al clienţilor 

interni faţă de serviciile oferite de secretariatele 

universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

b. Analiza factorilor favorizanţi şi frenatorii. Măsuri 

ameliorative.

17 II

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

psiholog

director

6. a. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele 

studiului referitor la gradul de satisfacţie al 

studenţilor  străini (în comparaţie cu studenţii 

români) faţă de serviciile oferite de Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. 

b. Analiza factorilor favorizanţi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri ameliorative.

17 III

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

psiholog

director 

7. a. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele 

anchetei anuale privind de inserţie pe piaţa muncii al 

absolvenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, promoţia 2010, după primul an de la 

absolvire. 

b. Analiza factorilor favorizanţi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri de ameliorare a procesului.

17IV

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

psiholog

director 

Prezentarea şi 

analiza 

8. a. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele 

anchetei anuale privind gradul de ocupare al 

absolvenţilor promoţia 2010 la cursurile de master

(partea a I-a).

b. Analiza factorilor favorizanţi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri de ameliorare a procesului.

19V

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

psiholog

director 

9. a. Prezentarea şi analiza Raportului cu datele 

anchetei anuale privind gradul de ocupare al 

absolvenţilor promoţia 2010 la cursurile de master 

16 VI. 

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

psiholog

director



(partea a II-a). 

b. Analiza factorilor favorizanţi şi frenatorii în acest 

proces. Măsuri de ameliorare a procesului.

10. Prezentarea, în sinteză, a rezultatelor după un an ale 

implicării universităţii şi D.C.P. în cadrul proiectului 

UEFISCSU „Absolvenţii şi piaţa muncii”.

14 VII

ora 16.00

Sala 

Consiliu 

FSMSS

director 

Director D.C.P.,

conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu

Bacău, 21 X 2010

Acest grafic precum şi tematica şedinţelor pot suporta modificări pe parcurs, în funcţie de diferiţi 

factori obiectivi care intervin (nevoi, solicitări interne sau externe, priorităţi).


