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FACULTATEA DE ŞTIINŢE, 

PROMOŢIA 2009, DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 

 

Eşantionul de lucru a fost alcătuit din 45 absolvenţi de la Facultatea de Ştiinţe 

(de la cele trei specializări investigate), reprezentând 50% din totalul absolvenţilor acestei 

facultăţi (adică 90 90 absolvenţi). Extrapolând datele am obţinut un total de absolvenţi 

Matematică (45 x 2), 14 iar pentru cele trei specializări, după cum urmează: absolvenţi 

(7 Informatică Biologie x 40 (20 x 2) 36 (18 x 2). 2), absolvenţi şi absolvenţi Rezultatele 

anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

2009 1. În prezent, ponderea absolvenţilor promoţiei (de la cele trei specializări 

investigate) care urmează cursuri masterale, după primul an de la absolvire, este de 

55,56% (50 absolvenţi, din totalul de 90), iar a celor ce nu urmează astfel de cursuri de 

44,44% (40 absolvenţi), ponderea celor dintâi fiind mai ridicată cu 5,03% în comparaţie 

cu cea înregistrată pentru promoţia 2008 (50,53% 94 - absolvenţi, din totalul de 186). 

Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 

96% (48 absolvenţi, din totalul de 50 înscrişi la studii masterale), mai scăzută cu 4% faţă 

de cea înregistrată pentru promoţia 2008 (100% - 94 absolvenţi), iar pentru cei care îşi 

continuă studiile universitare în alte domenii, 4% (2 de absolvenţi). Ponderea celor ce îşi 

continuă studiile masterale în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău este de 

96% (48 absolvenţi), mai ridicată cu 8,77% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 

(87,23% - 82 absolvenţi), iar pentru cei care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor 

universităţi, de 4% (2 absolvenţi). 

2. Pentru specializarea Matematică, ponderea absolvenţilor care urmează cursuri 

masterale după primul an de la absolvire 85,72% (12 este de absolvenţi, din totalul de 

14), mai ridicată cu 56,77% comparativ cu ponderea înregistrată pentru absolvenţii 

promoţiei 2008 (28,95% - 22 absolvenţi, din totalul de 76), iar pentru cei care nu 

urmează astfel de cursuri am înregistrat o pondere de 14,28% (2 absolvenţi). Ponderea 

absolvenţilor care urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 

100% (12 2008 (100% absolvenţi), egală cu cea înregistrată pentru absolvenţii promoţiei 

- 22 absolvenţi). Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în Universitatea „Vasile 
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Alecsandri"din Bacău este tot de 100%, 27,27% însă mai mare cu comparativ cu cea 

înregistrată pentru promoţia 2008 (72,73% - 16 absolvenţi). 

3. Pentru specializarea Biologie, ponderea absolvenţilor care urmează cursuri masterale 

după primul an de la absolvire este de 55,56% (20 absolvenţi, din totalul de 36), mai 

scăzută cu 36,11% comparativ cu ponderea înregistrată pentru absolvenţii promoţiei 2008 

(91,67% - 66 absolvenţi, din totalul de 72), iar pentru cei care nu urmează astfel de 

cursuri am înregistrat o pondere de 44,44% (16 absolvenţi). Ponderea absolvenţilor care 

urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 100% (20 

2008 (100% 66 absolvenţi), egală cu cea înregistrată pentru absolvenţii promoţiei - 

absolvenţi). Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în Universitatea „Vasile 

Alecsandri"din Bacău este tot de 100%, de asemenea, egală cu cea înregistrată pentru 

promoţia 2008 (100% - 66 absolvenţi). 

Pentru specializarea Informatică, ponderea absolvenţilor care urmează cursuri 

masterale după primul an de la absolvire 45% (18 este de absolvenţi, din totalul de 

40), mai ridicată cu 29,22% comparativ cu ponderea înregistrată pentru absolvenţii 

promoţiei 2008 (15,78% - 6 absolvenţi, din totalul de 38), iar pentru cei care nu 

urmează astfel de cursuri am înregistrat o pondere de 55% (22 absolvenţi). Ponderea 

absolvenţilor care urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 

88,89% (16 absolvenţi, din totalul de 18 înscrişi la cursurile masterale), mai scăzută cu 

11,11% 2008 (100% comparativ cu ponderea înregistrată pentru absolvenţii promoţiei - 

6 absolvenţi). Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în Universitatea „Vasile 

Alecsandri" din Bacău este de 88,89% (16 absolvenţi), mai ridicată cu 88,89% 

2008 (0%), comparativ cu ponderea înregistrată pentru absolvenţii promoţiei şi doar de 

11,11% (2 absolvenţi) pentru cei care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor 

universităţi 

 
Tabelul nr.1 .Ponderea absolvenţilor de la Facutatea de Ştiinţe care urmeaza  studiile masterale
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Nr. 

Crt

Specializarea Promoţia 2009 

/ 2008

TOTAL 

absolvenţi 

cuprinşi în 

Urmează 

cursuri 

masterale

NU 

urmează 

cursuri 

masteraleeşantion

2009 14 100% 12 85,72% 2 

14,28% 

1. Matematică

2008 76 100% 22 28,95% 54 71,05%

(durată 

lungă/scurtă)

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii

- > 56,77% -

2009 36 100% 20 55,56% 16 44,44%2. Biologie

2008 72 100% 66 91,67% 6 

(durată 

lungă/scurtă)

8,33% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii

< 36,11%- - 

2009 40 100% 18 

45% 

22 55%3. Informatică

2008 38 100% 6 32 84,22%

(durată scurtă) 15,78% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii

> 29,22%  

2009 90 100% 50 55,56% 40 44,44%4. TOTAL

2008 186 100% 94 50,53% 92 49,47%

(durată 

lungă/scurtă)

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii

> 5,03%- - 
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Tabelul nr.2 
Ponderea absolvenţilor de la Facutatea de Ştiinţe, promoţia 2009, care urmează 

cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit / alt domeniu, în Universitatea „Vasile 
Alecsandri" 

 
 
Nr. Specializarea Promoţia 

2009 / 2008

În În TOTAL In -- Ä ---1
Crt DOMENIU

L de 

licenţă 

absolvit

ALTE 

domen

ii

absolvenţi 

care urmează 

cursuri 

masterale

Univ. În 

Vasile 

Alecsan

dri din 

Bacău

Alte 

universită

ţi

2009 12 

100%

0 

0% 

12 100% 12 100% 0 

0% 

1. Matematică

2008 22 100%22 

100% 

0 16 6 

(durată 

lungă/scurtă)

0% 72,73% 27,27% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii

- - - > 7,27% -

2009 20 

100% 

0 

0% 

20 100% 20 100% 0 

0% 

2. Biologie

2008 66 100%66 

100% 

0 66 100% 0 

(durată 

lungă/scurtă)

0% 0% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii

-- - - - 

2009 16 

88,89% 

2 

11,11%

18 100% 16 

88,89%

2 

11,11% 

3. Informatică

2008 6 6 0 0 6 

(durată 100% 100% 0% 0% 100% 
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lungă/scurtă)

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii 

< 11,11% - > 8,89%  

2009 48 

96% 

2 4% 50 100% 48 

96% 

2 4% 4. TOTAL

2008 94 

100% 

0 94 100% 82 

87,23%

12 

12,77% (durată 

lungă/scurtă) 

0% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii 

< 4% - > 8,77%- - 

 
 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 

PROMOŢIA 2009, DUPĂ PRIMUL AN DE LA 

ABSOLVIRE 

 

Eşantionul de lucru a fost alcătuit din 187 absolvenţi de la Facultatea de Ştiinţe 

Economice (de la cele două specializări investigate), reprezentând 50% din totalul 

absolvenţilor acestei facultăţi (adică 374 absolvenţi). Extrapolând datele am obţinut un 

total de 374 absolvenţi (187x 2), iar pentru cele două specializări, după cum urmează: 

C.I.G. Marketing 150 absolvenţi (75 x 2) şi - 224 absolvenţi (112 x 2 - mai concret, de la 

forma de învăţâmănt ZI ID - 104 absolvenţi, 52 x 2, şi de la forma de învăţâmănt - 120 

absolvenţi, 60 x 2). Rezultatele anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

1. În prezent, ponderea absolvenţilor promoţiei 2009 (de la cele două specializări 

investigate) care urmează cursuri masterale după primul an de la absolvire este de 

65,77% (246 absolvenţi, din totalul de 374), iar a celor ce nu urmează astfel de cursuri 

de 34,23% (128 absolvenţi), ponderea celor dintâi fiind mai ridicată cu 1,82% în 
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comparaţie cu cea înregistrată pentru promoţia 2008 (63,95% - 376 absolvenţi, din totalul 

de 588). 

2. Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 

92,68% (228 absolvenţi, din totalul de 246 înscrişi la studii masterale - mai scăzută cu 

3,06% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 95,74% - 360 absolvenţi, din totalul 

de 376 înscrişi la studii masterale), iar pentru cei care îşi continuă studiile universitare în 

alte domenii de 7,32% (18 absolvenţi). Ponderea celor ce îşi continuă studiile masterale 

în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău este de 87,81% (216 absolvenţi - 

mai ridicată cu 7,50% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 80,31% - 302 

absolvenţi), iar pentru cei care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor universităţi 

de 12,19% (30 absolvenţi). 

3. Pentru specializarea C.I.G., ponderea absolvenţilor promoţiei 2009 care urmează 

cursuri masterale după primul an de la absolvire este de 62,67% (94 absolvenţi, din 

totalul de 150), iar a celor ce nu urmează astfel de cursuri de 37,33% (56 absolvenţi), 

ponderea celor dintâi fiind mai scăzută cu 4% în comparaţie cu cea înregistrată pentru 

promoţia 2008 (66,67% - 128 absolvenţi, din totalul de 192). Ponderea celor ce urmează 

cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 95,74% (90 absolvenţi, din 

totalul de 94 înscrişi la studii masterale - mai ridicată cu 0,43% faţă de cea înregistrată 

pentru promoţia 2008 - 95,31% - 122 absolvenţi, din totalul de 128 înscrişi la studii 

masterale), iar pentru cei care îşi continuă studiile universitare în alte domenii de 4,26% 

(4 absolvenţi). Ponderea celor ce îşi continuă studiile masterale în cadrul Universităţii 

„Vasile Alecsandri"din Bacău este de 95,74% (90 absolvenţi - mai ridicată cu 25,43% 

faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 70,31% - 90 absolvenţi), iar pentru cei 

care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor universităţi de 4,26% (4 absolvenţi). 

Pentru specializarea Marketing ZI şi I.D. ), ponderea absolvenţilor promoţiei 2009 care ( 

urmează cursuri masterale după primul an de la absolvire este de 67,85% (152 

absolvenţi, din totalul de 224), iar a celor ce nu urmează astfel de cursuri de 32,15% (72 

absolvenţi), ponderea celor dintâi fiind mai ridicată cu 5,22% în comparaţie cu cea 

înregistrată pentru promoţia 2008 (62,63% - 248 absolvenţi, din totalul de 396). Ponderea 

celor ce urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 90,79% (138 

absolvenţi, din totalul de 152 înscrişi la studii masterale - mai scăzută cu 5,18% faţă de 
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cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 95,97% - 238 absolvenţi, din totalul de 248 

înscrişi la studii masterale), iar pentru cei care îşi continuă studiile universitare în alte 

domenii de 9,21% (14 absolvenţi). Ponderea celor ce îşi continuă studiile masterale în 

cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău este de 82,89% (126 absolvenţi - mai 

scăzută cu 2,60% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 85,49% - 212 

absolvenţi), iar pentru cei care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor universităţi 

de 17,11% (26 absolvenţi). 

 
Tabelul nr.3 

Ponderea absolvenţilor de la Facutatea de Ştiinţe Economice, promoţia 2009 care urmeaza 
studiile masterale

 
 
 
Nr. 

Crt 

Specializarea Promoţia 2009 

/ 2008

TOTAL 

absolvenţi 

Urmează 

cursuri 

masterale 

NU 

urmează 

cursuri 

masterale

cuprinşi în 

eşantion 

2009 150 100% 94 62,67% 56 37,33%1. C.I.G

2008 192 100% 128 

66,67% 

64 

(durată 

lungă/scurtă) 

33,33% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii 

- < 4% -

2009 224 100% 152 

67,85% 

72 32,15%2. Marketing ( 

ZI / I.D )

2008 396 100% 248 

62,63% 

148 

(durată 

lungă/scurtă) 

37,37% 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii 

> 5,22%- - 
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2009 374 100% 246 

65,77% 

128 

34,23% 

3. TOTAL

2008 588 100% 376 

63,95% 

212 

36,05% (durată 

lungă/scurtă) 

Diferenţa dintre 

cele două 

promoţii 

> 1,82%- - 

 
Tabelul nr.12. 

Ponderea absolvenţilor de la Facutatea de Ştiinţe Economice, promoţia 2009, care urmează  
cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit / alt domeniu, în Universitatea  

„VasileAlecsandri” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt

Specializare
a

Promoţia În TOTAL 
absolvenţi 

care urmează 
cursuri 

masterale

În Alte   
2009 / 2008 În ALTE 

domenii
În universită

ţiDOMENIU
L de licenţă 

absolvit

Univ. 
Vasile 

Alecsandr
i din 

Bacău
2009 90 

95,74%
4 

4,26% 
94 100% 90 95,74% 4 

4,26% 
1. C.I.G

2008 128 100%122 
95,31% 

6 90 70,31% 38 29,69%
(durată 

lungă/scurtă)
4,69% 

Diferenţa dintre 
cele două 
promoţii

> 0,43% - - > 25,43% -

2009 138 
90,79% 

14 
9,21% 

152 100% 126 
82,89% 

26 17,11%2. Marketing ( 
ZI / I.D )

2008 248 100%238 
95,97% 

10 212 
85,49% 

36 14,51%
(durată 

lungă/scurtă)
4,03% 

Diferenţa dintre 
cele două 
promoţii

< 5,18% - < 2,60%- - 

2009 228 
92,68% 

18 
7,32% 

246 100% 216 
87,81% 

30 12,19%3. TOTAL

2008 376 100%360 
95,74% 

16 302 
80,31% 

74 
(durată 

lungă/scurtă)
4,26% 19,69% 

Diferenţa dintre 
cele două 
promoţii

< 3,06% - > 7,50%- - 
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI 

SĂNĂTĂŢII, PROMOŢIA 2009, DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 

 

 

Eşantionul de lucru a fost alcătuit din 94 absolvenţi de la Facultatea de Ştiinţe ale 

Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, reprezentând 50% din totalul absolvenţilor acestei 

facultăţi (adică 188 absolvenţi). Extrapolând datele am obţinut un total de 188 absolvenţi 

(94 x 2), iar pentru cele două specializări, după cum urmează: Educaţie fizică şi sportivă 

- Kinetoterapie şi motricitate specială 106 absolvenţi (53 x 2) şi - 82 absolvenţi (41 x 2). 

Rezultatele anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

1. În prezent, ponderea celor ce urmează cursuri masterale (de la cele două specializări) 

dupăprimul an de la absolvire este de 71,28 % (134 absolvenţi, din totalul de 188), iar a 

celor care nu urmează astfel de cursuri, de 28,72% (54 absolvenţi), ponderea celor dintâi 

fiind mai ridicată cu17,48% în comparaţie cu cea înregistrată pentru promoţia 2008 

(53,80% - 170 absolvenţi, din totalul de 316). 

2. Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 

98,50% (132 absolvenţi, din totalul de 134 înscrişi la studii masterale - mai ridicată cu 

3,21% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 95,29%, 162 absolvenţi din totalul 

de 170 înscrişi la studii masterale), iar pentru cei care îşi continuă studiile universitare în 

alte domenii de 1,50% (2 absolvenţi). Ponderea celor ce îşi continuă studiile masterale în 

cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău este de 91,04% (122 absolvenţi - mai 

scăzută cu 1,90% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 92,94% - 158 

absolvenţi), iar pentru cei care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor universităţi 

de 8,96% (12 absolvenţi). 

3. Pentru specializarea Educaţie fizică şi sportivă, ponderea absolvenţilor promoţiei 

2009 care urmează cursuri masterale după primul an de la absolvire este de 54,72% (58 

absolvenţi, din totalul de 106), iar a celor ce nu urmează astfel de cursuri de 45,28% (48 

absolvenţi), ponderea celor dintâi fiind mai ridicată cu 4,72% în comparaţie cu cea 

înregistrată pentru promoţia 2008 (50% - 104 absolvenţi, din totalul de 208). Ponderea 

celor ce urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 96,55% (56 

absolvenţi, din totalul de 58 înscrişi la studii masterale - mai ridicată cu 2,31% faţă de cea 
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înregistrată pentru promoţia 2008 - 94,24% - 98 absolvenţi, din totalul de 104 înscrişi la 

studii masterale), iar pentru cei care îşi continuă studiile universitare în alte domenii de 

3,45% (2 absolvenţi). Ponderea celor ce îşi continuă studiile masterale în cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău este de 79,31% (46 absolvenţi -mai scăzută 

cu 14,93% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 94,24% - 94 absolvenţi), iar 

pentru cei care îşi continuă studiile masterale în cadrul altor universităţi de 20,69% (12 

absolvenţi). 

4. Pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, ponderea absolvenţilor 

promoţiei 2009 care urmează cursuri masterale după primul an de la absolvire este de 

92,68% (76 absolvenţi, din totalul de 82), iar a celor ce nu urmează astfel de cursuri de 

7,32% (6 absolvenţi), ponderea celor dintâi fiind mai ridicată cu 31,57% în comparaţie cu 

cea înregistrată pentru promoţia 2008 (61,11% - 66 absolvenţi, din totalul de 108). 

Ponderea celor ce urmează cursuri masterale în domeniul de licenţă absolvit este de 

100% (76 absolvenţi, din totalul de 76 înscrişi la studii masterale), mai crescută cu 3,03% 

faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 (96,97% - 64 absolvenţi, din totalul de 66 

înscrişi la studii masterale), aceeaşi pondere am înregistrat şi pentru cei care îşi continuă 

studiile masterale în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău, de 100% (76 

absolvenţi - mai crescută cu 3,03% faţă de cea înregistrată pentru promoţia 2008 - 

96,97%, 64 absolvenţi, din totalul de 66). 
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Tabelul nr.13. 
Ponderea absolvenţilor de la Facutatea de Ştiinţe ale Mişcări, Sportului şi Sănătăţii, 

promoţia 2009, care urmează cursuri masterale, după primul an de la absolvire 
 
 

Nr. 

Crt 

Specializarea Promoţia 2009 / 

2008 

TOTAL 

absolvenţi 

cuprinşi în 

Urmează 

cursuri 

masterale 

NU 

urmează 

cursuri 

masterale eşantion 

2009 106 100% 58 54,72% 48 45,28%Educaţie fizică 

şi sportivă

1.

2008 208 100% 104 104 

(durată 

lungă/scurtă) 

50% 50% 

Diferenţa dintre cele 

două promoţii 

- > 4,72% -

2009 82 100% 76 

92,68% 

6 

7,32% 

2008 

(durată 

lungă/scurtă) 

108 100% 66 61,11% 42 38,89%

Kinetoterapie şi 

motricitate 

specială

2.

Diferenţa dintre cele 

două promoţii 

- > 31,57% -

2009 188 100% 134 71,28% 54 28,72%3. TOTAL

2008 316 100% 170 146 

(durată 

lungă/scurtă) 

53,80% 46,20% 

Diferenţa dintre cele 

două promoţii 

- > 17,48% -

 
 

 12



„PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI 

PREŞCOLAR", PROMOŢIA 2009 (din cadrul 

D.P.P.D.) 

 

Eşantionul de lucru a fost alcătuit din 43 absolvenţi, reprezentând totalul 

absolvenţilor P.Î.P.P. ( 100% ). Rezultatele anchetei au scos în evidenţă faptul că 

absolvenţii acestei specializări (din cadrul Facultăţii D.P.P.D.), în totalitatea lor (100% 

- 43 absolvenţi), nu urmează cursuri masterale. 

 

Tabelul nr. 15 
Ponderea absolvenţilor de la specializarea P.Î.P.P. (D.P.P.D), promoţia 

2009, care urmează cursuri masterale, după primul an de la absolvire 
 

TOTAL 
absolvenţi

Absolvenţi NU 
urmează 
master

Absolvenţi În În Alte 
universităţi

În -------*--------Specializarea 
Promoţia 2009 care urmează 

msater
care 

urmează 
domeniu 
absolvit

alte 
domenii

În 
Univ. Vasile 
Alecsandri 
din Bacău

msater

43 100% 0 43 
100% 

0 0 0 0 0 
0% 0% 0% 0% 0% 0% P.Î.P.P
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