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Centrul de Informare şi Consiliere a Studenţilor din UPT - Oficiul de Intermediere a Relaţiei cu Mediul Societal

Chestionar privind ocuparea profesionala a absolvenţilor UPT*
-absolvenţi din promoţii anterioare ciclului BolognaStimate(ă) absolvent(ă) ai UPT,
Te rugăm să completezi acest chestionar, ajutându-ne astfel să asigurăm o calitate mai bună a proceselor de predare – învăţare din
universitate şi să întâmpinăm în condiţii mai bune aşteptările educaţionale şi profesionale ale pieţiei muncii.

Nume şi prenume
Facultatea absolvită în cadrul UPT/ anul absolvirii
Domeniul de studii din cadrul facultăţii (conform diplomei)
Specializarea obţinută la UPT (conform diplomei)
E-mail
Adresa pentru corespondenţă
Ocupaţia actuală/funcţia
Firma/instituţia la care lucrezi/localitatea
Dacă lucrezi, cum ţi-ai găsit jobul?
prin intermediul CICS
□
am contactat angajatorii
□
am fost abordat de angajatori □

Telefon

□ prin int. mass-media
□
pe internet
□ la un târg de joburi
□
prin intermediul familiei, prietenilor,
mi-am continuat ocupaţia dinaintea mi-am deschis propia afacere □ alta (specifică) :
.................................................
cunoştinţelor
□
absolvirii
□
Ai căutat un loc de muncă în domeniul în domeniul în care ai studiat la UPT?
DA □
NU □
Ai căutat un loc de muncă în secializarea obţinută la UPT?
DA □
NU □
Lucrezi in domeniul în care ai studiat la UPT?
DA □
NU □
Lucrezi în specializarea obţinută la UPT?
DA □
NU □
prin intermediul facultăţii

Continui/Intenţionezi să continui studiile universitare/postuniversitare?
DA □
NU □
Într-un domeniu legat de specializarea obţinută la UPT?
DA □
NU □
Cunoştiinţele profesionale dobândite în cadrul specializării obţinute la UPT îţi sunt de folos la actualul loc de muncă?
deloc
□ în mică măsură
□
în mare măsură
□
în foarte mare măsură
□
Cunoştinţele dobândite în facultate, îţi sunt utile în activitatea pe care o desfăşori în prezent? Care? (cuvinte cheie)

...........................................................................................................................................................................................................................................

Ce cunoştinţe ţi-ar fi utile şi nu le-ai dobândit în facultate?

...........................................................................................................................................................................................................................................

Te rugăm să menţionezi, din perspectiva ta (inclusiv ca şi angajator, dacă este cazul), două aspecte pe care universitatea ar
trebui să le promoveze?
......................................................................................................................................................................................................................
Privind înapoi în timp, ai mai alege UPT?

DA □

NU □

Dar facultatea absolvită în cadrul UPT, ai mai alege-o?

DA □

NU □

În cadrul facultăţii ai fost membru al unei organizaţii studeţeşti sau ONG?
DA □
Dacă da, care? .........................................................................................................................................................

NU □

Dacă doreşti să faci şi alte precizări, te rugam să foloseşti spaţiul de pe verso.
Îţi mulţumim pentru timpul acordat şi îţi promitem că vom utiliza opiniile tale. pentru a asigura un act educaţional competitiv.
Prof.univ.dr.ing. Viorel - Aurel ŞERBAN
Rectorul UPT

Data completării:............................

* UPT este operator de date cu caracter personal nr. 15505 la nivel naţional

