
 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
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Plan operaţional D.C.P. 2022 
 
 

ANCHETE 
Nr. 

crt. 

Tema Luna Cine răspunde 

1. Ancheta anuală privind gradul de ocupare a 

programelor   masterale, de către absolvenţii 
promoţiei 2021. 

februarie/mai 
2022 

psihologi 

director 

2. Ancheta privind orientarea în carieră a elevilor de 

liceu, participanți la evenimentul „Ziua porților 

deschise”. 

aprilie/mai 

2022 
psihologi 

director 

3. Studiul de opinie privind gradul de satisfacție 

față de utilizarea platformei online Microsoft 
Teams, destinat: a)profesorilor; b)studenților. 

martie/aprilie 

2022 
psihologi 

director 

4. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 
absolvenţilor cursurilor de master din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

promoţia 2021, după primul an de la absolvire. 

iunie/iulie 
2022 

psihologi 
director 

5. Ancheta anuală privind inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor cursurilor de licență din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
promoţia 2021, după primul an de la absolvire. 

iulie/august 
2022 

psihologi 
director 

6. Ancheta anuală privind gradul de inserţie pe piaţa 

muncii a absolvenţilor din promoţia 2021 a 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 

septembrie 
2022 

psihologi 

director 

7. Ancheta privind gradul de satisfacţie a studenților 

faţă de serviciile oferite de UVAB în anul 2022. 

mai/octombrie 

2022 
psihologi 

director 

8. Ancheta privind gradul de satisfacţie a studenților 
UVAB în raport cu formarea şi dezvoltarea 
profesională și personală, în anul 2022. 

mai/noiembrie 
2022 

psihologi 
director 

9. Analiza gradului de satisfacţie faţă de serviciile 

de consiliere oferite clienţilor interni şi externi de 

către D.C.P. în anul 2022 

decembrie 
2022 

psihologi 

director 

10. Ancheta privind tendințele înregistrate pe piața 

muncii, în vederea adaptării ofertei educaționale 

a Universităţii „VasileAlecsandri” din Bacău. 

septembrie/decembrie 

2022 
psihologi 

director 

PROIECTE 



1. Programul de voluntariat - 

„Doar dăruind, putem câştiga” 

permanent director 

psihologi 

2. „Dăruieşte din suflet” – ed. a- XIV-a martie/aprilie 

2022 

director 

psihologi 

3. „Super-Prof, cariera mea didactică” - ed. a-X-a martie 

2022 

director 

psihologi 

4. „Ziua porților deschise” - ed. a-XIII-a aprilie/mai 

2022 

director 
psihologi 

5. „PERFORMED” – ed. a-XI-a mai 
2022 

director 
reprezentant Fac. de Științe 

6. Sesiune de proiecte consiliere 

psihologică/profesională desfășurate online 

 

a)Workshop online „Cum să înveți eficient ? 

 creșterea intresului și a motivației pentru             

a învăța să înveți - tehnici de învățare”, ediția a 

II-a; 
b)Workshop online „Iubirea între vis și 

realitate”, ediția aVII-a; 

c)Workshop-ul „Strategii de coping utilizate în 

depășirea provocărilor”, ediția I; 
d)Workshop-ul „Spre o igienă mentală și 

emoțională”, ediția a II-a;  

e)Workshop-ul „Examenele de finalizare a 

studiilor, de ce abilități am nevoie pentru a le 

face față cu succes?”, ediția a II-a;  

f)Workshop-ul „Cum prevenim momentele de 

suprasolicitare mentală și emoțională?” 

g)Workshop-ul „Cum construim relații 

interpersonale funcționale”, ediția a II-a; 
h)Workshop-ul „Stres si stresori în 

învățarea on-line”; 

i)Workshop-ul „Sunt pregătit pentru a 

face față cerințelor pieței muncii?” 
î)Workshop-ul online „Încrederea în sine –

fundamentul reușitelor noastre din prezent 

și din viitor”, ediția a II-a;  

 

j)Workshop-ul „Cine sunt eu?”, ediția a II-a; 

k)Workshop-ul „Cum facem față provocărilor 

socio-emoționale”, ediția a II-a; 

 

l)Workshop-ul „Ce mă motivează în devenirea 

mea ca persoană și ca viitor profesionist?”; 
m) Workshop-ul „Anxietatea – de la gânduri cu 

valoare adaptativă la cele dezadaptative”, ediția a II-
a; 
n) Workshop-ul „ Barierele de gen – 

prejudecată, realitate, modalități de depășire”, 

ediția a II-a;  

o) Workshop-ul „Generația Z și piața muncii”, 

ediția a I-a; 

p)Workshop-ul „Practicarea generozității 

și a recunoștinței” – beneficii ale 
practicării acestora; 

 

 
 

 

ianuarie 2022 

 

 

 

martie 2022 

 

 

aprilie 2022 

 

mai 2022 

 

 

mai 2022 

 

 

iunie 2022 

 

iulie 2022 

 

martie 2022 

 

iunie/iulie 2022 

 

septembrie 2022 

 

 

 

 octombrie 2022 

 

octombrie 2022 

 

 

noiembrie 2022 

 

noiembrie 2022 

 

 

noiembrie 2022 

 

 

decembrie 2022 

 

decembrie 2022 

 

 

 

Psiholog Doina Pascal 

 
 

 

Psiholog Doina Pascal 

 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

 

Lector univ.dr. Mareș 

Gabriel 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

Lector univ.dr. Mareș 

Gabriel 

Psiholog Daniela Anton 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

 

 

Psiholog Doina Pascal 

 

Psiholog Doina Pascal 

 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

Psiholog Daniela Anton 

 

 

Psiholog Doina Pascal 

 

 

Psiholog Doina Pascal 

 

Psiholog Daniela Anton 



7. “Cele 7 obișnuințe ale copiilor fericiți – club de 

antrenament pentru viitorii profesori” (ediția I – 
octombrie 2022-iunie 2023) 

octombrie-  

decembrie 

2022 

director 

psihologi 

studenți 

voluntari 

8. „Întâlniri cu...TÂLC”- ed. a-XVII-a noiembrie 

2022 

director 

psihologi 

9. „Împreună în bucuria dăruirii” – ed. a-XVI-a decembrie 
2022 

director psihologi 

studenți voluntari 

 

Director D.C.P., 

Prof. univ.dr.Venera-Mihaela Cojocariu 

 

Acest Plan operațional a fost prezentat, analizat, completat şi aprobat în şedinţa Consiliul D.C.P. din 

data de 20.04.2022, împreună cu Analiza de management pentru anul 2021. Acest plan operațional precum 

şi tematica şedinţelor sau a proiectelor pot suporta modificări pe parcurs, în funcţie de diferiţi factori obiectivi 

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


