
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 
Str. Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 

Tel. ++40-234-542411, tel./fax ++40-234-545753 
www.ub.ro;  e-mail:  rector@ub.ro 

 

                               
 

18267 / 26.10.2012 
Plan de activitate D.C.P.  

 
Anul universitar 2012-2013 

 
 Anchete 

 
nr. 
crt. 

Tema  luna cine răspunde 

1. Ancheta anuală privind gradul de inserţie pe piaţa 
muncii a absolvenţilor cursurilor de master din 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
promoţia 2012, după primul an de la absolvire.  

februarie referent psiholog 
director 

student bursier 1 

2. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 
absolvenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, promoţia 2012, după primul an de la absolvire 
(partea I).  

martie referent psiholog 
director 

student bursier 1 

3  Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 
absolvenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, promoţia 2012 după primul an de la absolvire 
(partea a II-a). 

aprilie referent psiholog 
director 

student bursier 1 

4  Ancheta anuală privind gradul de ocupare al 
absolvenţilor din promoţia 2012la cursurile de master 
(partea I ).  

mai referent psiholog 
director 

student bursier 1 
5. Ancheta anuală privind gradul de ocupare al 

absolvenţilor din promoţia 2011 la cursurile de master 
(partea a II-a).  

iunie referent psiholog 
director 

student bursier 2 
6.  Ancheta anuală privind gradul de inserţie pe piaţa 

muncii a absolvenţilor Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău 

iulie referent psiholog 
director 

student bursier 2 

7. Ancheta privind orientarea în carieră a elevilor de 
liceu, clienţi externi ai Universităţii „Vasile 
Alecsandri”din Bacău, participanţi în cadrul 
proiectului “Ziua porţilor deschise”  

august referent psiholog 
director 

 



8. Analiza gradul de satisfacţie faţă de serviciile de 
consiliere oferite clienţilor interni şi externi de către 
DCP în anul universitar 2011-2012 

septembrie referent psiholog 
director 

 

9. Analiza activităţii de consiliere psihologică 
desfăşurată în anul universitar 2012-2013 în cadru 
D.C.P. – probleme, reuşite, sugestii 

septembrie psiholog 
director 

 

 Proiecte 

1. Consiliere în carieră I, ediţia a II-a - workshop cu 
studenţii debutanţi 

1-10 octombrie director 
referent psiholog 

psiholog 
student bursier 1 

2  Consiliere în carieră II, ediţia a II-a - workshop cu 
studenţii din anii terminali 

1-15 noiembrie director 
referent psiholog 

psiholog 
student bursier 1 

3  Întâlniri cu...TÂLC, ediţia a III-a decembrie director 
student bursier 

masterand voluntar 
4.  Planul de cariera I – workshop cu studenţii de an I noiembrie –

decembrie 
director 
psiholog 

student bursier 1 
5. “Împreună în bucuria dăruirii” – a VI-a ediţie 

Finalizare proiect 
decembrie director 

referent psiholog 
psiholog 

student bursier 1 
masterand voluntar 

Liga Stud. 
6.  Planul de cariera II – workshop cu studenţii de an 

terminal 
februarie 
-martie 

director 
psiholog 

student bursier 1,2 
7.  Întâlniri cu...TÂLC, ediţia a III-a martie director 

student bursier 
masterand voluntar 

8.  Comunicare şi eficienţă în relaţiile interpersonale martie director 
referent psiholog 

psiholog 
student bursier 1, 2 
masterand voluntar 

Liga Stud. 
9 „Dăruieşte din suflet” - a VI-a ediţie 

 
aprilie  director 

referent psiholog 
psiholog 

student bursier 1, 2 
masterand voluntar 

Liga Stud. 
10 "Din mâini mici pentru inimi mari", ediţia a II-a aprilie director 

referent psiholog 
psiholog 

student bursier 1, 2 
masterand voluntar 

Liga Stud. 



11 Săptămâna carierei aprilie director 
referent psiholog 

psiholog 
student bursier 1, 2 
masterand voluntar 

Liga Stud. 
12 „Ziua porţilor deschise“  - a –V-a ediţie 

 
aprilie director 

referent psiholog 
psiholog 

student bursier 1, 2 
masterand voluntar 

Liga Stud. 
13 Ghidul studentului, ediţia a II-a mai -iunie director 

psiholog 
student bursier 2 

 
 

Director D.C.P., 
conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu 

Bacău, 25 X  2012 
 
Acest plan de activitate poate suporta modificări pe parcurs, în funcţie de diferiţi factori obiectivi 

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


