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C H E S T I O N A R  
privind monitorizarea inserției socio-profesionale și a continuării studiilor absolvenților 

Universității Adventus din Cernica (UA) 

 
UA monitorizează inserția profesională a absolvenților săi, continuarea studiilor și opiniile cu privire la serviciile sale 
educaționale, în scopul creșterii calității pregătirii studenților și stabilirii indicatorilor de performanță. 
 

Vă rugăm să citiți enunțurile din cadrul chestionarului de mai jos și să răspundeți cu atenție și seriozitate la toți itemii 
chestionarului, având în vedere programul de studii pentru care ați ridicat diploma. Datele dumneavoastră vor fi 
tratate confidențial și vor fi folosite exclusiv pentru raportare statistică. 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE: ____________________________________________________________________ 
(notați numele dvs. așa cum apare în certificatul de naștere și după caz, în paranteză, numele actual) 

Vârsta: |__|__|; Sexul:   M;    F 

 
La data de ___/___/_______ am ridicat de la UA diploma de licență. 

 
A. INFORMAȚII DESPRE STUDIILE UNIVERSITARE LA UA 

A1. Am absolvit următorul program de studii de licență:  TP;   AS;   PIPP 
 

A2. Anul înscrierii în anul I |__|__|__|__|; luna și anul absolvirii |__|__| / |__|__|__|__|; luna și anul 

susținerii examenului de licență |__|__| / |__|__|__|__|. 
 

A3. Înainte de a începe / termina studiile la UA am finalizat alte studii universitare:  DA;  NU 
 

Dacă răspunsul este ”DA”, vă rugăm să precizați:  licență;  masterat;  doctorat;  studii postuniversitare 

Universitatea ______________________________; Facultatea______________________________________ 

 
B. CONTINUARE STUDII / SITUAȚIA ȘCOLARĂ ACTUALĂ 
 

După absolvirea studiilor de licență la UA, situația studiilor mele este următoarea: 

(NOTĂ: Marcați toate afirmațiile care se potrivesc situației dvs. actuale) 
 

 B1. M-am înscris la un program de studii de licență, diferit de specializarea absolvită la UA,  

         În România             În altă țară 

Universitatea_______________________________, Facultatea______________________________________ 

Denumirea programului de licență  ____________________________________________________________ 

Anul înscrierii |__|__|__|__|;    anul finalizării (dacă este cazul) |__|__|__|__| 
 

 B2. M-am înscris la un program de studii în continuarea studiilor de licență absolvite la UA (ciclul II – 

studii universitare de masterat),  În România             În altă țară 

Universitatea_______________________________, Facultatea______________________________________ 

Denumirea programului de master ____________________________________________________________ 

Anul înscrierii |__|__|__|__|;    anul finalizării (dacă este cazul) |__|__|__|__| 
 

 B4. M-am înscris la un program de studii doctorale  În România             În altă țară 

Universitatea______________________________, domeniul _______________________________________ 

Anul înscrierii |__|__|__|__|;    anul finalizării (dacă este cazul) |__|__|__|__| 
 

 B5. M-am înscris la un curs post universitar,  În România             În altă țară 

Universitatea_______________________________, Facultatea______________________________________ 

Denumirea cursului _________________________________________________________________________ 
Anul înscrierii |__|__|__|__|;    anul finalizării (dacă este cazul) |__|__|__|__| 
 

 B6. M-am înscris la /am absolvit un program de formare profesională non-universitar 

 
 B7. Nu am urmat nici un program de studii universitare, dar intenționez ca în  

           1 an,  2 ani ,  3 ani,  > 3 ani, să mă înscriu la un program de studii de masterat. 
 

 B8. Nu urmez nici un program de studii universitare și nu intenționez să mă înscriu în viitor 
 

B9. Ați fi interesat să vă înscrieți în viitor la un program de masterat în cadrul UA:  

      DA,  NU,  NU ȘTIU 

 

Alte mențiuni ______________________________________________________________________________ 
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C. INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII și STATUTUL PROFESIONAL ACTUAL 

C1. Primul meu loc de muncă a fost:  
 Înainte de începerea studiilor la UA 
 În timpul studiilor la UA 
 La mai puțin de 6 luni după finalizarea studiilor de licență la UA 

 Între 6 luni și 1 an după finalizarea studiilor de licență la UA 

 La mai mult de un an după finalizarea studiilor de licență la UA 

 Nu am avut până în prezent un loc de muncă 

 

C2. În prezent, statutul meu profesional este: 

 Angajat (inclusiv propriul angajat sau aflat în stagii de pregătire în vederea angajării) 

 Liber profesionist/antreprenor/afacere proprie, în domeniul _____________________________________ 

 Fără loc de muncă, dar în căutarea unui loc de muncă (șomer)/ (nu am reușit să mă angajez) 

 Fără loc de muncă și fără a avea intenția de a mă angaja 

 

C3. Dacă sunteți angajat, vă rugăm să precizați: 
3.1 Denumirea angajatorului _________________________________________________________________ 

Localitatea_________________________________ Județul_______________________ Țara_____________ 

 
3.2 Denumirea postului/ocupației/funcției:___________________________________________________ 

 
3.3 Anul angajării pe postul mai sus menționat este: |__|__|__|__| 

 
3.4 Sunt pe acest post de ______ luni (nr. de luni) 

 

3.5 Consider că actualul loc de muncă (postul ocupat) este:  

 Corespunzător specializării absolvite la UA / calificării universitare / domeniului absolvit 

 Conex specializării/domeniului absolvit la UA 

 În afara specializării/domeniului absolvit la UA 

 Inferior pregătirii mele profesionale, dar impune cu necesitate studii superioare 

 Inferior pregătirii mele profesionale 

 Nu necesită studii superioare 

 

3.6 Notați pe o scală de la 1 la 5 cât de mulțumit/ă sunteți de locul de muncă actual:  ①--②--③--④--⑤ 
       (1= în foarte mică măsură ……..5=În foarte mare măsură) 
 
3.7 Notați pe o scală de la 1 la 5 cât de mulțumit/ă sunteți de salarizarea dvs.:                ①--②--③--④--⑤ 
       (1= în foarte mică măsură ……..5=În foarte mare măsură) 
 
3.8 Experiența profesională  
      3.8.1 în domeniul studiilor absolvite ala UA este de: ______ luni/_____ ani 

      3.8.2 în alt domeniu/alte domenii este de: ______ luni /_____ ani 
 

C4. Dacă nu aveți un loc de muncă, vă rugăm să precizați care este motivul (continuare de studii, creștere 

copil, boală, emigrare etc.):__________________________________________________________________ 
 

C5. Modalitate de găsire a locului de muncă (prin intermediul): 

 Am contactat un angajator din proprie inițiativă 

 AJOFM / agenții private de recrutare și plasament / portaluri de locuri de muncă / târguri de muncă 

 Mass-media (anunțuri în presa scrisă și on-line) 

 Insp. Școlar Județean (prin examen, concurs de titularizare) 

 Universitatea Adventus / Biserica Adventistă 

 Familie, prieteni sau cunoștințe 

 Nu am căutat loc de muncă 

 Altă variantă (precizați): ___________________________________________ 

 
C6. Pentru absolvenții care urmează carierea didactică: 

Am susținut examenul de titularizare   DA /   NU; dacă DA, de câte ori:_______ 

Dețin următoarele grade didactice:   definitivat;   gradul II,   gradul I,   niciunul 
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D. OPINII CU PRIVIRE LA PERIOADA STUDIILOR  
Vă rugăm să oferiți un feed-back cu privire la serviciile educaționale oferite de UA din perspectiva experienței dvs. actuale. 

 
D1. Raportându-vă la programul de studii universitare de licență pe care l-ați absolvit la UA, vă rugăm să 

exprimați în ce măsură vă regăsiți în afirmațiile următoare:  
1= în foarte mică măsură  …………..  5=În foarte mare măsură 1 2 3 4 5 

1. Programul de studii necesită un efort mare și poate fi apreciat ca fiind solicitant      
2. Programul de studii are un caracter preponderent teoretic      
3. Programul de studii accentuează dimensiunea aplicativă a profesiei      
4. Programul de studii este apreciat de către angajator/angajatori ca fiind de calitate      
5. Programul de studii îmi oferă posibilități crescute de găsire a unui loc de muncă după absolvire      
6. Abilitățile și cunoștințele dobândite (pregătirea profesională) sunt adaptate exigențelor pieței 
muncii / actualului loc de muncă 

     

7. Utilizez la locul de muncă actual competențele profesionale dobândite pe parcursul programului 
de licență absolvit 

     

8. Sunt mulțumit/ă de felul în care UA  a contribuit la dezvoltarea mea personală      
9. Sunt  mulțumit/ă de felul în care UA  a contribuit la dezvoltarea mea spirituală (credințe – 
atitudini – valori etice) 

     

 

D2. Vă rugăm să apreciați în ce măsură programul de studii pe care l-ați absolvit la UA a contribuit la 

dezvoltarea următoarelor competențe transversale: 
1= în foarte mică măsură  …………..  5=În foarte mare măsură 1 2 3 4 5 

1. Gândirea analitică      
2. Abilitatea de a negocia în mod eficace      
3. Abilitatea de a activa în condiții de stres      
4. Abilitatea de a gestiona timpul în mod eficient      
5. Abilitatea de a lucra în echipă      
6. Abilitatea de a comunica deschis cu ceilalți      
7. Abilitatea de a mă face înțeles și acceptat de către ceilalți      
8. Abilitatea de a susține prelegeri, prezentări în fața unui public      
9. Abilitatea de a conversa, de a citi și a scrie într-o limbă străină       
10. Abilitatea de a utiliza calculatorul și mijloace multimedia moderne      
11. Abilitatea de a înțelege și de a interpreta texte și documente specifice domeniului      
12. Abilitatea de a coordona echipe de proiect      
13. Abilitatea de a propune soluții noi și idei inovative      
14. Abilitatea de a evita și de a soluționa conflicte      
15. În ce măsură utilizați la locul de muncă actual abilitățile precizate mai sus (1-14) dobândite pe 
parcursul programului de licență absolvit? 

     

 

D3. Ce cunoștințe / abilități v-ar fi fost utile pentru profesia/calificarea obținută și nu le-ați dobândit în 
facultate?_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

D4. Menționați două aspecte pozitive legate studiile parcurse la UA/avantaje pe care le-ați simțit: 
a)_______________________________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________________________ 
 

D5. Menționați, din perspectiva experienței dvs., două aspecte pe care UA ar trebui sa le promoveze pentru 

ca tinerii absolvenți să aibă șanse mai mari în obținerea unui loc de muncă adecvat: 
a)_______________________________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________________________ 
 

Vă mulțumim pentru completarea acestui chestionar și vă invităm să vă înscrieți în Asociația 
ADVENTUS a studenților și absolvenților UA (alumni@uadventus.ro)! 

 

Data completării ___/___/________                                                  Semnătura ______________________ 
 

Dacă sunteți de acord să vă contactăm în continuare, vă rugăm să completați următoarele date: 
Domiciliul actual: __________________________________________________________________________ 

Email:____________________________________________________Nr. telefon:______________________ 


