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1. REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Obiectivul proiectului: 

Monitorizarea și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii, prin corelarea compentențelor cu 

nevoile actuale ale societății și în concordanță cu abilitățile proprii ale studenților. 

Obiective specifice: 

O1:Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a parcursului profesional al acestora; 

O2: Analiza și corelarea competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului socio-

economic/pieței muncii; 

O3: Consolidarea parteneriatelor dintre universități și organizațiile economice publice și private prin 

sprijinirea activităților Centrului de informare, consiliere și orientare în carieră. 
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Activitățile proiectului: 

A1.Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a traiectoriei profesionale ale acestora 

A2. Identificarea, analiza și corelarea competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului 

socio-economic/pieței muncii 

A3. Consolidarea parteneriatelor dintre universitate și organizațiile economice publice și private prin 

sprijinirea activităților Centrului de informare, consiliere și orientare în carieră (CICOC UAB) 

 

Tipul proiectului: CNFIS-FDI  

 

 

Indicatori atinşi: 

Rezultate/indicatori A1. 

1 bază de date cu absolvenții universității, promoția 2021; 

- 1 chestionar Web funcțional, cu un design responsive, prin care toți absolvenții universității au fost 
chestionați asupra parcursului lor profesional; 

- 1 chestionar Web funcțional, cu un design responsive, dedicat angajatorilor, pentru identificarea 
principalelor cerințe ale acestora și a gradului de satisfacție cu privire la competențele 
absolvenților; 

- minimum 800 email-uri transmise către absolvenții universității, promoția 2021; 
- 1 raport cu rezultatele studiului de monitorizare a absolvenților; 
- 100% absolvenți cu adresă de email validă în baza de date, cărora li s-a trimis invitația de 

completare a chestionarului on-line; 
- 1 site web al proiectului. 
 

Rezultate/indicatori A2.  

R-A2.1. 

- 1 târg de joburi; 
- minim 50 participanți; 

 

R-A2.2. 

- 5 prezentări de companii/instituții publice; 
- minim 30 participanți/prezentare; 

 

 R-A2.3. 

- 5 întâlniri cu absolvenți -Alumni- UAB; 
- minim 30  participanți/întâlnire; 

 

R-A2.4. 

- 1 studiu privind cerințele angajatorilor și gradul de satisfacție al acestora cu privire la competențele 
deținute de către absolvenți. 



 

Rezultate/indicatori A3.  

R-A3.1. 

- 1 Conferință „Managementul carierei”; 
- 6 ateliere de dezvoltare personală; 
- 3 prelegeri angajatori; 
- minim 300 participanți la conferință.  
 

R-A3.2.1. 

- 40 de sesiuni de testare psihologică în vederea consilierii în carieră; 
- 40 de sesiuni individuale de consiliere și orientare în carieră; 
- 40 de rapoarte de evaluare psihologică în vederea consilierii în carieră; 
- 40 de studenți consiliați în vederea orientării în carieră; 
- 1 raport final al activității; 
 

R-A3.2.2. 

- 10 parteneriate stabilite cu reprezentanții sectorului public și privat; 
 

R-A3.2.3. 

- 1 cabinet CICOC dotat cu echipamente; 
 

Rezultate/indicatori A1., A2., A3. 

-1 raport intermendiar al activităților proiectului; 

-1 raport final al proiectului. 

 

 

2. REZULTATE OBȚINUTE 

 

Rezultatele preconizate a fi îndeplinite la începutul proiectului, respectiv îndeplinirea indicatorilor 

sunt preentați și menționați în secțiunea anterioară  și au fost realizate în totalitate. 
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Conf.univ.dr. Larisa Dragolea 

 


