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Plan operaţional D.C.P. 2016 
 

 Anchete 
 

Nr. 

crt. 

Tema  Luna Cine răspunde 

1. Ancheta anuală privind tendințele înregistrate pe 

piața muncii, în vederea adaptării ofertei 

educaționale a Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău 

Ianuarie 

2016 

director 

psiholog 

2.  Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor cursurilor de master din Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2015, după 

primul an de la absolvire  

Februarie 

2016 

psiholog 

director 

student bursier  

3. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, promoţia 2015, după primul an de la 

absolvire (partea I). 

Martie 

2016 

psiholog 

director 

student bursier  

4. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, promoţia 2015, după primul an de la 

absolvire (partea a II-a). 

Aprilie  

2016 

psiholog 

director 

student bursier  

5. Ancheta anuală privind gradul de ocupare al 

absolvenţilor din promoţia 2015 la cursurile de 

master (partea I).  

Mai  

2016 

psiholog 

director 

student bursier  

6.  Ancheta anuală privind gradul de ocupare al 

absolvenţilor din promoţia 2015 la cursurile de 

master (partea a II-a).  

Iunie   

2016 

psiholog 

director 

student bursier  

7. Ancheta anuală privind gradul de inserţie pe piaţa 

muncii a absolvenţilor din promoţia 2015  a 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău 

Iulie 

2016 

psiholog 

director 

student bursier  

8. Ancheta privind orientarea în carieră a elevilor de 

liceu, clienţi externi ai Universităţii „Vasile 

Alecsandri”din Bacău, participanţi în cadrul 

proiectului „Ziua porţilor deschise” 2016 

August 

2016 

psiholog 

director 

 

9. Analiza gradului de satisfacţie faţă de serviciile de 

consiliere oferite clienţilor interni şi externi de către 

D.C.P. în anul 2016 

Noiembrie 

2016 

psiholog 

director 
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Proiecte 

1.  Programul de voluntariat  - 

„Doar dăruind, putem câştiga” 

permanent director 

psiholog 

2. Planul de carieră I - workshop cu studenţii de 

an I 

februarie 

2016 

psihologi 

student bursier DCP 

studenți voluntari 

3. Super prof, Cariera mea didactică, ed. a IV-a - 

workshop cu studenţii de an terminal care doresc să 

urmeze o carieră didactică 

februarie 

2016 

director 

reprezentanți ai IȘJ 

absolvenți 

metodiști 

4. „Iubirea între vis și realitate”, ed a III -a martie 

2016 

director 

psihologi 

studenți voluntari 

5. Job Trust - presentation 11.03.2016, 

ora 11.00 

psihologi 

student bursier DCP 

studenți voluntari 

6. „Inteligența emoțională” martie 

2016 

psihologi 

student bursier DCP 

studenți voluntari 

7. Întâlniri cu...TÂLC, ediţia a IX-a martie 

2016 

director 

student bursier 

studenți voluntari 

8. SEARCH – Proiect viitorul meu, ediţia a II-a martie 

2016 

director 

reprez. Fac. de Litere 

studeni bursieri 

masterand voluntar 

9. „Dăruieşte din suflet” - a IX-a ediţie 

 

martie / aprilie  

2016 

director 

psiholog 

student bursier DCP 

studenți voluntari  

Liga Stud. 

10. „Din mâini mici pentru inimi mari", ediţia a IV-a martie / aprilie  

2016 

director 

psiholog 

student bursier DCP 

studenți voluntari  

Liga Stud. 

11. „Ziua porţilor deschise“, ediţia a IX-a aprilie 

2016 

director 

psiholog 

student bursier DCP 

studenți voluntari  

Liga Stud. 

12. PERFORMED - ediţia a V-a mai 

2016 

director 

student bursier DCP 

studenți voluntari 

13. Seminar interactiv „Bunico, ce înseamnă Soimul 

patriei?” în cadrul proiectului național „România 

identitară” 

15.10.2016 director 

psiholog Daniela 

Anton studenți 

voluntari 

14. Consiliere în carieră, ediţia a VI-a - workshop cu 

studenţii debutanţi 

10 - 21.10. 

2016 

psihologi DCP 

student bursier DCP 

studenți voluntari 



15. Super prof, Cariera mea didactică: go forward - 

VIA College Danemarca –  ed. a V-a 

8.11. 2016 director 

psiholog Daniela 

Anton 

student bursier DCP 

16. Planul de carieră II (Pregătirea în vederea 

participării la interviul de angajare) - workshop 

cu studenţii de an terminal 

7-11.11  

2016 

psihologi 

student bursier DCP 

studenți voluntari 

17. Întâlniri cu...TÂLC, ediţia a IX-a 07.12 

2016 

Director 

Psiholog Doina 

Pascal 

student bursier DCP 

studenți voluntari 

18. „Împreună în bucuria dăruirii” – ediţia a X-a  

 

05 -20.12. 

2016 

director 

psiholog 

student bursier DCP 

studenți voluntari  

Liga Stud. 

 

 

Director D.C.P., 

Prof. univ.dr.Venera-Mihaela Cojocariu 

Bacău, 12.11.2015 

 

Acest plan precum şi tematica şedinţelor sau a proiectelor pot suporta modificări pe parcurs, în 

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

 

 


