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Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de 
studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi 
standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de 

dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de 
care beneficiazǎ.  

Îmbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎţǎmânt printr-o planificare 

strategicǎ şi oferirea de stimulente pentru performanţǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎţirea 
rezultatelor în educaţie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implicaţi în proces 
pentru a spori calitatea (fig.1), accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea educaţiei. 

 
Fig.nr.1 Educaţia de calitate - trăsături 

Ce este nevoia de formare şi cum poate fi aceasta identificată 
Nevoile de formare sunt de fapt nevoi de învăţare ale membrilor unei organizaţii care pot fi 

satisfăcute prin activităţi de formare şi de dezvoltare profesională. Totuşi, să vedem ce înţelegem 
prin acest concept de nevoie, atât de des întâlnit în viaţa de zi cu zi şi în cea profesională. Nevoie – 
este discrepanţa sau diferenţa (distanţa) dintre stadiul actual de dezvoltare al unui grup sau al unei 

situaţii şi stadiul dorit (posibil de atins). Nevoia reflectă existenţa unei probleme care necesită 
intervenţia, o problemă care trebuie tratată. Analiza nevoilor încearcă să identifice astfel de goluri, 
să le analizeze caracteristicile şi cauza şi să stabilească priorităţile acţiunilor viitoare (B.R. Witkin; 

J.W. Altschuld, 1995). 
Proiectele de reformă a învăţământului derulate în România în ultimii ani au relevat rolul şi 
importanţa proiectării şi structurării unor activităţi de dezvoltare şcolară. Analiza nevoilor şi 

evaluarea performanţei personalului didactic este unul dintre elementele cheie ale dezvoltării 
şcolare, deoarece identifică domeniile în care diverse măsuri privind formarea şi dezvoltarea pot 
ajuta cadrele didactice să-şi îmbunătăţească activitatea şi să crească performanţa şcolii. 

Scopurile evaluării nevoilor includ următoarele aspecte: 
 furnizarea bazei (informaţionale) necesare dezvoltării şi îmbunătăţirii unui program 

educaţional sau comunitar; 

 restructurarea organizaţiei pentru a îmbunătăţi performanţa în funcţie de obiectivele 
identificate;  

 stabilirea criteriilor de contractare a serviciilor de formare/ dezvoltare a resurselor umane;  

 identificarea soluţiilor în cazul apariţiei unor probleme complexe. 
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Decizia de analiză a nevoilor de formare (ANF) la nivelul şcolilor 
ANF este de obicei organizată când o şcoală a decis, ca element al politicii proprii, că 

personalul trebuie format sau că formarea poate fi soluţia problemelor sale. ANF furnizează 

informaţii pe baza cărora se pot lua decizii şi se pot face recomandări valide privind formarea. 
Acestea sunt înaintate către conducerea şcolii şi către inspectoratul şcolar, pentru discuţii, adaptări, 
aprobare şi asumarea angajamentului.  

Este nevoie să ne întrebăm dacă şi în ce măsură ANF este utilă pentru: 
 derularea procesului de evaluare a performanţei personalului;  
 numirea diriginţilor de clasă;  

 delegarea rolurilor şi responsabilităţilor la nivel de şcoală;  
 îmbunătăţirea dezvoltării resurselor umane;  
 planificarea activităţii la diferite niveluri ale şcolii; 

 stabilirea planului de dezvoltare şcolară; 
 aplicarea instrumentelor şi procedurilor de asigurare a calităţii; 

În general, există trei instrumente primare de utilizare a informaţiei, fiecare dintre acestea având 

propriile avantaje şi dezavantaje. Este vorba de chestionare, interviuri şi focus-grup-uri. 
Chestionarul:  

 este un document ce conţine un set format din întrebări la care trebuie să răspundă 

persoana care îl completează;  
 poate fi anonim sau persoana care-l completează poate să se identifice într-un fel sau altul; 

 poate fi trimis spre completare direct sau indirect;  
 poate include câteva tipuri diferite de întrebări, de exemplu, întrebări tip grilă sau întrebări 

cu răspuns deschis;  
 poate fi mai lung sau mai scurt, dar nu trebuie să necesite mai mult de 15 până la 30 de 

minute pentru completare.  
Interviul: 

 este un set de întrebări (numit uneori protocol) pe care o persoană le adresează alteia;  

 se poate desfăşura frontal, prin telefon sau folosind mijloacele de comunicare electronice;  
 de obicei, persoana intervievată se poate identifica într-un anumit mod;  

 poate conţine câteva tipuri de întrebări, deşi există o preferinţă generală pentru întrebările 

deschise;  
 poate fi mai lung sau mai scurt, dar nu trebuie să consume mai mult de o oră din timpul 

unei persoane.  

Focus - grup-ul:  
 este un set de întrebări pe care o persoană le adresează unui grup mic de persoane;  

 este, de obicei, organizat frontal; 
 poate varia ca dimensiune, deşi numărul optim se înscrie între patru şi opt persoane; 

Implementarea analizei nevoilor de formare (ANF) 
Implementarea unei analize a nevoilor de formare presupune următorii paşi (fig.2) 
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Fig.nr. 2 Implementarea analizei nevoilor de formare - paşi 

O abordare completă este cea care foloseşte două sau trei metode/instrumente pentru a 

colecta datele privind nevoile de formare, pentru a se triangula constatările. Folosit independent, 
chestionarul poate furniza date folositoare, dar limitate, despre atitudini, abilităţi, cunoştinţe, 
activităţi, carieră şi aspiraţii. În prezentul ghid este descrisă metodologia folosită în cadrul 

proiectului PHARE şi aplicată în liceele pilot din mediul rural. În acest caz, au fost aplicate 
chestionare, însoţite de o serie de interviuri, care să conducă la evaluarea în profunzime a nevoilor 
cadrelor didactice. Chestionarele permit identifi carea zonelor de o anumită importanţă care ar 

putea fi apoi incorporate într-un interviu. În unele cazuri, şcoala poate fi interesată doar de o 
radiografi e sumară a punctelor tari ale cadrelor didactice.  

După cum este esenţial să facem o bună evaluare a nevoilor, la fel de important este să 

raportăm constatările într-o manieră clară şi concisă, astfel încât conducerea şcolii şi inspectoratul 
şcolar să le poată înţelege şi folosi. Instrumentul „Model de raport privind analiza nevoilor de 
formare” enumeră subiectele majore care trebuie incluse într-o evaluare a nevoilor sau într-un 

raport de analiză.  
Formatul pentru o astfel de fişă de rezumare a rezultatelor ANF este: 

1 Introducere: Această secţiune prezintă principalele secţiuni ale raportului, ca şi cei care au fost 

în prima linie a efectuării analizei şi a producerii raportului. 

2 Informaţii generale: Această secţiune descrie toate informaţiile necesare pentru a-i oferi 
cititorului perspectiva generală asupra analizei, adică cine a iniţiat procesul şi de ce. Include 

rezultatele oricărei analize anterioare a nevoilor de formare şi rezumatul experienţei de formare 
până în momentul de faţă. 

3 Scopuri: Această secţiune descrie scopul (scopurile) analizei. De exemplu, evaluarea nevoilor 

poate avea loc pentru a detecta nevoile de formare sau de studii care nu sunt satisfăcute de 
programele existente; sau poate fi efectuată pentru a confi rma existenţa nevoilor percepute 
de alţii. 

4 Limitări: Această secţiune enumeră limitările legate de aplicabilitatea şi de capacitatea de 
interpretare a analizei. Ar trebui totodată să descrie ameninţările faţă de fi abilitatea şi 

validitatea instrumentelor (şi anume chestionare, protocoale de interviu sau protocoale de 
focus-grup) folosite în analiză. 

5 Întrebări: Un element esenţial oricărei analize efi ciente constă în specifi carea atentă a 

întrebărilor care trebuie abordate de metodele de analiză. Cu cât aceste întrebări sunt mai clare 
şi mai detaliate, cu atât mai folositoare vor fi răspunsurile. De obicei, este o idee bună ca 
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datele de evaluare să fi e colectate prin mai multe forme şi din mai multe resurse, mai ales în 
cadrul proiectelor costisitoare. 

6 Metode: Această secţiune descrie tehnicile de analiză folosite, cum ar fi observaţiile şi 
sondajele. Trebuie furnizate şi descrierile detaliate a ceea ce a fost făcut. 

7 Eşantion: Această secţiune descrie personalul şi ale categorii incluse în analiză. 

8 Instrumente: Această secţiune descrie toate instrumentele care au fost folosite în timpul 
analizei. Anexele ar trebuie să includă şi copii ale instrumentelor. 

9 Rezultate: Această secţiune enumeră constatările. Se vor folosi grafi ce, tabele sau diagrame, 

ori de câte ori se va considera necesar. 

10 Recomandări: Această secţiune prezintă recomandările bazate pe raportul privind constatările 

din secţiunea anterioară. 

Gradul de formalitate a raportului va depinde de cât de extinsă este evaluarea. Cu cât 
analiza dumneavoastră va fi mai clară şi mai precisă, cu atât programul de formare se va focaliza 

mai mult pe nevoile beneficiarului şi, prin urmare, va avea un succes mai mare. 
Nimeni nu este în egală măsură bun la toate. Alegerea profesiei şi dezvoltarea carierei 

reprezintă un moment important în viaţa fiecăruia. Implică factori de natură personală, 

educaţională, economică, contextuală. Cu toţii avem oportunităţi profesionale şi, chiar dacă nu mai 
ai succesul scontat într-un anumit domeniu, dacă ai calităţi excelente şi ştii cum să te „vinzi”, îţi vei 
găsi, cu siguranţă, un job potrivit. Planul personal de carieră este un plan de viaţă care trebuie să 

poarte amprentele flexibilităţii, iniţiativei şi independenţei, în condiţiile în care schimbarea locului de 
muncă a devenit ceva „aproape stabil”. Unul dintre elementele importante pentru managementul 
carierei este autocunoașterea și imaginea de sine. Autocunoașterea presupune existenta capacității 
de autoanaliza, realism, intuiție, luciditate. Lumea de azi cere să fii flexibil și adaptabil. Succesul la 

școală, în carieră ș în viață depinde de modul în care ai învățat managementul schimbării, de ceea 
îti place să faci, de abilitățile pe care le ai, încrederea în sine, în potențialul personal și relațiile 
pozitive cu ceilalți. 

Parcurgerea unor module de orientare şi consiliere profesională, a unor ateliere de lucru este 
de dorit să includă activităţi şi exerciţii legate de următoarele domenii de competenţă: 

• cunoaşterea de sine: stima de sine, încrederea în sine 

• rolul abilităţilor de comunicare eficientă 

• rezolvarea de probleme şi negocierea conflictelor 

• lucrul în echipă 

• luarea deciziei în alegerea şi decizia carierei 

• instrumente de marketing personal 

• informaţii despre piaţa muncii şi profesii 

• pregătirea teoretică şi practică de specialitate       

 

Consilierul de carieră te ajută să-ți raportezi aptitudinile la informațiile despre carieră. Îți 
explică procedurile, scopurile și strategiile implicate în consiliere, înainte de a stabili o relație cu tine. 
Nu-ți dă sfaturi și nici nu te judecă. El este un prieten care te ajută să-ți găsești răspunsurile. Pentru 

el tu ești persoana importantă. Tu ai ocazia să-ți clarifici atitudinea față de o problemă la care cauți 
o soluție. Trebuie avut în vedere faptul că: alegerea profesiunii nu mai este pentru toată durata 
vieţii și criteriile de selecţie sunt tot mai severe. Sarcina consilierului de orientare profesională este 

complexă. El trebuie să descopere cât mai multe aptitudini şi abilităţi posibile pentru a ajunge la 
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judecăţi în legătură cu cea mai potrivită arie de posibilităţi de activitate dintre cele mai promiţătoare 
pentru viitorul celui consiliat.      
Necesitatea educaţiei antreprenoriale prin prisma impactului considerabil în relansarea, 

creşterea şi progresul social, prin stimularea inovaţiei, generarea de locuri de muncă şi 
responsabilizarea socială 

Necesitatea educaţiei antreprenoriale 

 Actuala societate aduce sistemului educaţional cerinţe tot mai exigente, formulând o 
comandă socială inexistentă anterior. Aceste schimbări sunt generate, în special, de transformările 
considerabile din ultimele decenii, de necesitatea de cetăţeni activi, cu iniţiativă, capabili să se 

integreze în această societate şi să participe, la rândul lor, la continuarea progresului acesteia. În 
acest context, pe lângă educaţia economică, cultivarea spiritului întreprinzător, la nivel educativ, 
vine să completeze o lipsă, de importanţă majoră, în sistemul educaţional, şi anume, formarea 

competenţelor antreprenoriale.  
Acestea, împreună cu spiritul de iniţiativă, se includ în categoria competenţelor sociale 

integratoare (fig.2):  

 
Figura nr. 1 Competenţe sociale integratoare 

Pe de altă parte, se dezvoltă şi abilităţi specifice, foarte utile în prezent, precum (fig.2):  

 
Figura nr. 2  Abilităţi specifice – antreprenoriat 

 
În prezent, educaţia antreprenorială este oferită, sub o diversitate de forme, la toate 

nivelurile de şcolarizare, începând cu nivelul gimnazial sau liceal până la programele universitare. 

Educaţia antreprenorială se diferenţiază de alte forme de educaţie prin faptul că aceasta se 
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concentrează pe reacţia la oportunităţi, în timp ce educaţia de management este axată pe cea mai 
bună modalitate de a opera în structurile existente.  

În ambele abordări, interesul este acelaşi, şi anume obţinerea de "profit" sub orice formă (în 

cazul organizaţiilor non-profit sau guvernamentale, acesta poate lua forma fie a sporirii serviciilor, 
fie a diminuării costurilor sau a creşterii capacităţii de reacţie la solicitările clienţilor ori a 
cetăţenilor).  

Educaţia antreprenorială poate fi orientată spre diferite modalităţi de a reacţiona în faţa 
oportunităţii, şi anume (fig.3):  

 
Figura nr. 3  Educaţia antreprenorială - modalităţi de a reacţiona în faţa oportunităţii 

 
Criza globală în educaţia de calitate 
 În prezent, lumea se confruntă cu o criză globală în educaţia de calitate, ceea ce necesită o 

acţiune urgentă şi eforturi coordonate, pentru a reporni sistemele educaţionale din întreaga lume. 
Integrarea spiritului antreprenorial şi a inovării în procesul educaţional creează condiţiile prin care 
aptitudinile, precum creativitatea, leadership-ul, gândirea critică, luarea deciziilor şi sensibilizarea 

socială, sunt transmise elevilor, generând un impact semnificativ în dezvoltarea lor personală şi 
socială.  

Spiritul antreprenorial nu a fost niciodată mai important decât acum, când lumea se 

confruntă cu provocări majore, care se extind tot mai mult la nivelul economiei mondiale. În acest 
context, spiritul antreprenorial se remarcă drept o forţă semnificativă, care poate avea un impact 
considerabil în relansarea, creşterea şi progresul social, prin stimularea inovaţiei, generarea de 

locuri de muncă şi responsabilizarea socială. Deşi este clar că lumea are nevoie de mai multe 
societăţi antreprenoriale, care pot rezolva problemele tot mai complexe, interconectate şi într-o tot 
mai rapidă schimbare, este nevoie de o mai mare conştientizare cu privire la rolul esenţial pe care îl 

are învăţământul în dezvoltarea următorului val de lideri, inovatori şi întreprinzători, care, pe lângă 
crearea de noi locuri de muncă şi de noi valori pentru societate, pot, de asemenea, asigura şi altora 
un viitor mai bun.  

Iniţiativa Educaţia Globală. Iniţiativa Educaţia Globală (GEI) implică liderii de la nivelul 
tuturor părţilor interesate din societate1 în susţinerea şi punerea în aplicare a unor planuri relevante 
şi durabile, care ţin de sectorul educaţional, prin înlesnirea unor parteneriate între multitudinea 

părţilor interesate. Iniţiativa urmăreşte să aducă schimbări pozitive şi durabile în domeniul educaţiei 
la nivel global prin susţinerea aspectelor privind accesul, calitatea şi cooperarea.  

Iniţiativa Educaţia Globală a făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte obiectivul său 

general de a sensibiliza şi sprijini implementarea prin implicarea crescută a sectorului privat. În 
2008, Iniţiativa Educaţia Globală a lansat o serie de lucrări pentru ca educaţia antreprenorială, 
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la nivel mondial, să se concretizeze ca unul dintre factorii-cheie de dezvoltare socială durabilă şi de 
redresare economică.  

Lucrările au patru obiective majore, şi anume:  

1. Evidenţierea şi sensibilizarea cu privire la importanţa educaţiei antreprenoriale în 
stimularea creşterii economice şi în atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului;  

2. Consolidarea cunoştinţelor existente şi a bunelor practici în educaţia antreprenorială din 

întreaga lume, sub forma unui raport pentru a permite dezvoltarea unor instrumente şi abordări 
inovatoare;  

3. Oferirea de recomandări guvernelor, mediului academic, sectorului privat şi altor actori 

implicaţi în direcţia dezvoltării şi furnizării de programe de educaţie eficientă privind 
antreprenoriatul;  

4. Lansarea unui proces în care recomandările pot fi discutate la nivel mondial, regional, 

naţional şi local şi puse în aplicare cu implicarea părţilor interesate cheie. 
 Ţările europene se confruntă cu provocări în termeni de competitivitate, precum şi de 

creştere economică şi dezvoltare durabilă. În ultima vreme, concurenţa din partea altor regiuni ale 

lumii care se adaptează cu o mai mare viteză şi care reacţionează mai prompt la noile oportunităţi, 
a generat diferenţe considerabile între competenţe şi locurile de muncă la nivel european.  

În consecinţă, ţările europene trebuie să investească în dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale şi inovatoare pentru a construi dezvoltarea economică durabilă, pentru a crea locuri 
de muncă, a genera o nouă creştere economică şi a spori bunăstarea socială. Europa are nevoie să-
şi înzestreze generaţiile viitoare cu competenţele adecvate pentru secolul XXI.  

Noua Strategie Europa 2020 pune accentul pe competenţe şi educaţie, în implementarea 
acesteia urmărindu-se cu precădere rezultatele calitative şi punând în plan secund măsurile 
cantitative Spiritului antreprenorial permite dezvoltarea abilităţilor de conducere şi a deprinderilor de 

viaţă, fiind din ce în ce mai recunoscut faptul că acestea reprezintă o competenţă cheie. 
Spiritului antreprenorial şi inovarea generează noi modalităţi de învăţare, viaţă şi muncă. 

Încorporarea spiritului antreprenorial şi a inovaţiei, abordările transdisciplinare şi metodele 

interactive de predare în învăţământ necesită modele, arhitecturi şi standarde noi.  
 

Analiza nevoilor studenților Facultății de Agricultură Iași pentru creșterea 

participării și angajabilității prin calificări și ocupații cu potențial 
antreprenorial 

   Pentru a realiza această activitare am conceput un chestionar, care să investigheze satisfacția 

studenților față de învățământ, nevoile lor de formare, nevoile lor de informare, așteptările lor de la 
USAMV Iași. Acest chestionar urmărește stabilirea nivelului de satisfacție al studenților în raport cu 
condițiile de dezvoltare profesională asigurate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

din Iași, Facultatea de Agricultură. 
Ca metologie de construire a chestionarului, am utilizat un formular cu întrebări multiple, cu 

tipologii diverse, cum ar fi: întrebări cu scale de evaluare, întrebări cu definire liberă a scalelor, 

întrebări cu criterii prestabilite, itemi de ierarhizarea opțiunilor, întrebări proiective etc. 

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenților 
Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări, bifând răspunsul corespunzător 

situației care vi se potrivește. În ceea ce privește datele personale nu este necesar să 
completați decât programul de studiu și anul de studiu (chestionarul este anonim). 
Informațiile pe care la solicităm ne sunt utile, în cadrul Lucrării de disertație pentru a ne 
contura o imagine cât mai bună cu privire la aşteptările studenţilor şi ale nevoilor acestora. 
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Tabelul 2  
Chestionarul aplicat studenților 

1. Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din 
timpul studiilor de licență 

Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Mediu 
Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Tematica abordată la cursuri      

Relevanța și utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă      

Numărul și varietatea cursurilor opționale      

Complementaritatea și relaționarea între cursuri      

Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă      

Dezvoltarea abilităților de comunicare      

Dezvoltarea abilității de a învăța și înțelege lucruri noi      

Dezvoltarea abilităților de a lucra cu softuri specializate      

Dezvoltarea unor abilități precum: leadership, rezolvarea de 
probleme, spirit critic, creativitate etc. 

     

Activitatea de practică studențească      

 
2. Cum apreciați programul din timpul studiilor de 

licență 
Foarte 

mulțumit 
Mulțumit Mediu 

Puțin 
mulțumit 

Deloc 
mulțumit 

Programul este adaptat nevoilor și ritmului meu personal      

Programul săptămânal (orar, cursuri organizate modular)      

Flexibilitatea traseului de învățare (transfer, credite etc.)      
 

 

3. Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor 
de licență  

Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Mediu 
Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Comunicarea clară și adecvată a noțiunilor      

Actualitatea și utilitatea noțiunilor predate      

Caracterul practic al noțiunilor predate      

Metode de predare interactive      

Adaptarea stilului de predare al profesorului la nevoile și la 
posibilitățile proprii de învățare 

     

Folosirea eficientă a noilor tehnologiilor (e-mail, suportul 
electronic al cursului, folosirea videoproiectorului, etc.) 

     

Existența materialelor auxiliare (suport de curs, caiet de lucrări 
practice, etc.) 

     

Disponibilitatea cadrelor didactice (consultații, îndrumare, 
clarificare a unor probleme profesionale) 

     

Calitatea activităților din cadrul practicii de specialitate      

 



 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

10 

 

4. Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul 
studiilor de licență 
 

Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Mediu 
Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Transparența procesului de evaluare      

Echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală      

Feedbackul oferit de profesor în scop formativ      

Obiectivitatea și corectitudinea evaluării și notării      

Posibilitatea contestării rezultatelor evaluării și notării      

Procedee de reevaluare/măriri de note      
 
 

5. Cum apreciați consilierea și orientare profesională 
din timpul studiilor de licență 

 

Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Mediu 
Puțin 

mulțumit 
Deloc 

mulțumit 

Existenta unui program de consultații al cadrelor didactice      

Legătura cu tutorele și îndrumătorul de an      

Consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea 
programului de studiu, învățare eficientă) 

     

Consiliere cu privire la implicarea în activități extracurriculare 
din cadrul universității 

     

Evenimente dedicate carierei în universitate (târguri de locuri 
de muncă, întâlniri cu angajatorii, etc.) 

     

Consiliere privind managementul carierei      

 

6. De ce ați ales să faceți studii superioare? 
 oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă 
 oferă salarii mai bune 
 oferă posibilitatea de a face carieră 
 asigură flexibilitate 
 oferă şanse mai mari de a pleca peste hotare 

7. Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu  
 mai repede/ușor 
 cu condiții decente, 
 cu un salariu mai mare,  
 cu oportunități de creștere profesională 

8. Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe piața muncii (sub 
aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?  

 Da 
 Nu 

9. Care au fost șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire? 
 Foarte mari  
 Mari  
 Mici  

 Foarte mici  
10. Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii? 

 Da 
 Nu  
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11. Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la 
angajare? 

 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate) 
 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  
 Da, am continuat să lucrez la același loc  
 Nu  

12. Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitățile pentru a crește angajabilitatea 
absolvenților ? 

 Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii 
 Includerea experienței practice în cadrul cursurilor  

 Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu nevoile angajatorilor 
13. Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. ati/au întâmpinat 
dificultăți în găsirea unui loc de muncă?  

 lipsa experienţei în muncă 
 lipsa locurilor de muncă pentru calificarea dvs. 
 vârsta 
 lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit domeniu cerut pe piaţa muncii 
 necunoaşterea unei limbi străine 
 lipsa competențelor informatice/IT 
 lipsa competențelor antreprenoriale 
 lipsa anumitor compeneţe profesionale/abilităţi practice 

14. Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în vedere, cu prioritate, la angajarea 
unei persoane?  

 experiența în muncă 
 vârsta 
 studiile/calificările 
 competenţele profesionale/abilităţile practice 

15. Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de muncă? 
 presa scrisă 
 firme private de recrutare 
 site-uri cu locuri de muncă vacante 
 AJOFM 
 prieteni, cunoştinţe, familie 

16. Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 
 Da  
 Nu  

17. De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 
 Pentru a obține experiență de muncă  
 Pentru o cauză nobilă  
 Altceva (specificați)  

18. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 
 Da  
 Nu 

19.  Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată 
ulterior, la angajare? 

 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate)  
 Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  
 Da, voi continua să lucrez, la același loc după absolvire   
 Nu  

 

20. Aspecte generale privind universitatea 
Acord 
total 

Acord Nedecis Dezacord 
Dezacord 

total 
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Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională și personală oferit 
de Universitatea „Agronomică”, Iași 

     

Am încredere că diploma obținută va fi garanția unor competențe 
profesionale valoroase pe piața muncii și în viață 

     

Dacă ar fi să aleg din nou, aș alege tot această universitate      

Aș recomanda Universitatea „Agronomică”, Iași și altora persoane      

Universitatea „Agronomică”, Iași îmi oferă instrumentele necesare 
atingerii obiectivelor personale și profesionale  

     

Universitatea „Agronomică”, Iași este deschisă să primească feedback 
din partea studenților pentru a se îmbunătăți 

     

Prin intermediul acestui chestionar  am urmărit monitorizarea indicatorilor de calitate 
a studiilor în cadrul Universităţii Agronomice, Iaşi, Facultatatea de Agricultură, identificarea 
nivelului general de satisfacție al studenților, determinarea punctelor tari și punctelor slabe 
ale serviciilor și resurselor furnizate de USAMV Iași, calitatea procesului didactic și nivelul 
oportunităților de dezvoltare personală și profesională, colectarea sugestiilor și formularea 
măsurilor de îmbunătățire a calității în cadrul studiilor.  

Interpretarea chestionarului aplicat  
Interpretarea statistică 

Chestionarul a fost aplicat unui eşantion alcătuit din 38 de studenți ai specializării Inginerie 
Economică în Agricultură anul IV, cursuri de zi, fiind aleşi astfel încât să reunească o gamă cât mai 
largă de așteptări ale studenților referitoare la domeniile de activitate  agroalimentară din zonele de 

interes. 
Tab 3 

Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 12 31,57 % 

b) mulțumit 21 55,26% 

c) mediu 4 10,52% 

d)puțin mulțumit 1 2,63% 

e) deloc mulțumit - - 
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Tab 4 

1. Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 14 36,84% 

b) mulțumit 16 42,10% 

c) mediu 5 13,15% 

d)puțin mulțumit 2 5,26% 

e) deloc mulțumit 1 2,63% 

Tab 5 
2. Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 16 42,10% 

b) mulțumit 17 44,73% 

c) mediu 4 10,52% 

d)puțin mulțumit 1 2,63% 

e) deloc mulțumit - - 

Tab 6 
3. Cum apreciați evaluarea și notarea  din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 14 36,84% 

b) mulțumit 16 42,10% 

c) mediu 6 15,78% 

d)puțin mulțumit 1 5,26% 

e) deloc mulțumit - - 

Tab 7 
 

4. Cum apreciați consilierea și orientarea profesională din timpul studiilor 

de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 12 31,57% 

b) mulțumit 10 26,31% 

c) mediu 12 31,57% 

d)puțin mulțumit 2 5,26% 

e) deloc mulțumit 2 5,26% 
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De ce ați ales să faceți studii superioare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) oferă oferă şanse mai mari de a găsi 
un loc de muncă 

26 68,42% 

b) oferă salarii mai bune 9 23,68% 

c) oferă posibilitatea de a face carieră 1 2,63% 

d) asigură flexibilitate 1 2,63% 

e) oferă şanse mai mari de a pleca 

peste hotare 

1 2,63% 

Tab 9 

5. Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu : 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) mai repede /ușor 17 44,73% 

b) cu condiții decente 4 10,52% 

c) cu un salariu mai mare 12 31,57% 

d) cu oportunități de creștere 
profesională 

5 13,15% 

Tab 10 
6. Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe 

piața muncii (sub aspectul calității studiilor, raportului dintre 

cerere și ofertă  ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 

VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 30 78,94% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 8 21,06% 

 

7. Care au fost șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după 
absolvire? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) foarte mari 5 13,15% 

b) mari 25 65,78% 

c) mici 8 21,05% 

d) foarte mici -  
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Tab 11 
8. Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii  ? 

 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 

VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 32 84,21% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 6 15,79% 

 

Tab 12 
9. Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența 

acumulată ulterior, la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită experienței acumulate) 

15 39,47% 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită relațiilor stabilite)  

7 18,42% 

c) Da, am continuat să lucrez la același loc  2 5,26% 

d) Nu 14 36,84% 

Tab 13 
10. Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitatea pentru a crește 

angajabilitatea absolvenților ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 

VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

Includerea locurilor de muncă 
temporare în programele de studii 

15 39,47% 

Includerea experienței practice în 
cadrul cursurilor  

17 44,73% 

Revizuirea cursurilor pentru a 
corespunde cu nevoile angajatorilor 

6 15,78% 

Tab 14 
11. Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. 

ati/au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 

VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

a) lipsa experienţei în muncă 10 26,31% 

b) lipsa locurilor de muncă pentru 

calificarea dvs. 

9 23,68% 

c) vârsta 2 5,26% 

d) lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit 
domeniu cerut pe piaţa muncii 

1 2,63% 
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e) necunoaşterea unei limbi străine 3 7,89% 

f) lipsa competențelor informatice/IT 4 10,52% 

g) lipsa competențelor antreprenoriale 2 5,26% 

h) lipsa anumitor compeneţe 
profesionale/abilităţi practice 

7 18,42% 

Tab 15 
12.  Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în vedere, 

cu prioritate, la angajarea unei persoane? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) experiența în muncă 23 60,52% 

b) vârsta 2 5,26% 

c) studiile/calificările 5 13,15% 

d) competenţele profesionale/abilităţile 

practice 

8 21,05% 

Tab 16 

13.  Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc 
de muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) presa scrisă 8 26,31% 

b) firme private de recrutare 2 5,26% 

c) site-uri cu locuri de muncă vacante 15 39,47% 

d) AJOFM 4 10,52% 

f) prieteni, cunoştinţe, familie 9 23,68% 

 

Tab 17 
14. Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 
 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 23 60,52% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 15 39,48% 

 

Tab 18 
15. De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Pentru a obține experiență de muncă 19 50,0% 

b) Pentru o cauză nobilă  14 36,84% 
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c) Altceva (specificați)  5 3,15% 

 
Tab 19 

16. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 

VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 18 47,36% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 20 52,63% 

 

Tab 20 
17. Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat 

experiența acumulată ulterior, la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 

RĂSPUNSURI 

VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită experienței acumulate) 

23 60,52% 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru 
(datorită relațiilor stabilite)  

10 26,31% 

c) Da, voi continua să lucrez, la același loc 
după absolvire   

2 5,26% 

 d) Nu  3 7,89% 

 

Tab 21 
 

18. Aspecte generale privind universitatea 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. 
RĂSPUNSURI 

VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Acord total 20 52,63% 

b) Acord 10 26,31% 

c) Nedecis 7 18,42% 

 d) Dezacord 1 2,63% 

e) Dezacord total - - 

 

Interpretarea calitativă a datelor chestionarului 
Chestionarul aplicat studenților Facultății de Agricultură, specializarea IEA este 

alcătuit din 20 itemi distribuiţi în aşa fel încât să ofere informaţii atât despre opiniile 
acestora cât şi despre acţiunile lor concrete pe care le întreprind vizavi de tematica 
propusă.  

In acest sens s-au formulat 20 întrebări închise – cu variante prestabilite de răspuns 
oferind repondenţilor posibilitatea de a-şi exprima liber părerea sau să-şi expună 
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cunoştinţele, în special în legătură cu condițiile de dezvoltare profesională asigurate de 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iași. 

Referitor la primul item: Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul 
studiilor de licență studenții au avut de făcut aprecieri la oserie de elemente de conținut și 
anume: tematica abordată la cursuri, relevanța și utilitatea cursurilor pentru specializarea 

aleasă, numărul și varietatea cursurilor opționale, complementaritatea și relaționarea între 
cursuri, dezvoltarea abilității de a lucra în echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare, 
dezvoltarea abilității de a învăța și înțelege lucruri noi, dezvoltarea abilităților de a lucra cu 

softuri specializate, dezvoltarea unor abilități precum: leadership, rezolvarea de probleme, 
spirit critic, creativitate sau activitatea de practică studențească, etc. Repondenții au 
apreciat pozitiv aspectele legate de relevanța și utilitatea cursurilor pentru specializarea 

aleasă  în procent de 55,26  % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv  
dezvoltarea abilităților de a lucra cu softuri specializate cu 2,63 %. 
Itemul 2: Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență,  apreciat cu o serie de 

calificative de la foarte mulțumit la deloc nemulțumit, aduce în atenția repondenților 
aspecte referitoare la  modul în care programul este adaptat nevoilor și ritmului personal, 
programul săptămânal (orar, cursuri organizate modular), sau flexibilitatea traseului de 

învățare (transfer, credite etc.). Repondenții au apreciat pozitiv aspectele legate de  
programul săptămânal (orar, cursuri organizate modular), în procent de  42,10 % iar 

unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv programul este adaptat nevoilor și 
ritmului personal   cu 5,26%. 
Itemul 3: Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență,  dorește să obțină 

aprecieri la următoarele aspecte: comunicarea clară și adecvată a noțiunilor, actualitatea 
și utilitatea noțiunilor predate, caracterul practic al noțiunilor predate, metode de predare 
interactive, adaptarea stilului de predare al profesorului la nevoile și la posibilitățile proprii 

de învățare, folosirea eficientă a noilor tehnologiilor (e-mail, suportul electronic al cursului, 
folosirea videoproiectorului, etc.), existența materialelor auxiliare (suport de curs, caiet de 
lucrări practice, etc.), disponibilitatea cadrelor didactice (consultații, îndrumare, clarificare 

a unor probleme profesionale) sau calitatea activităților din cadrul practicii de specialitate. 
Repondenții au apreciat pozitiv aspectele legate de actualitatea și utilitatea noțiunilor 
predate  în procent de  44,73 % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv  

caracterul practic al noțiunilor predate la unele discipline fundamentale ( matematică, 
fizică, chimie)  cu 2,63%. 

Itemul 4: Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență, urmărește 

aprecierea studenților prin intermediul transparenței procesului de evaluare, echilibrul între 
evaluarea continuă și evaluarea finală, feedbackul oferit de profesor în scop formativ, 
obiectivitatea și corectitudinea evaluării și notării, posibilitatea contestării rezultatelor 

evaluării și notării, procedee de reevaluare/măriri de note. Studenții specializării IEA au 
apreciat pozitiv aspectele legate de echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală  în 

procent de 42,10  % iar unele activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv procedeele de 
reevaluare/măriri de note 2,56  %. 
Itemul 5: Cum apreciați consilierea și orientare profesională din timpul studiilor de licență, 

Existenta unui program de consultații al cadrelor didactice, legătura cu tutorele și 
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îndrumătorul de an, consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea programului de 
studiu, învățare eficientă), consiliere cu privire la implicarea în activități extracurriculare din 

cadrul universității. Studenții specializării IEA au apreciat pozitiv aspectele legate de 
legătura cu tutorele și îndrumătorul de an și studenți,  în procent de   31,57% iar unele 
activități au fost puțin mulțumitoare, respectiv consiliere cu privire la implicarea în activități 

extracurriculare din cadrul universității cu 5,26  %. 
Itemul 6: De ce ați ales să faceți studii superioare?, studenții au  avut de răspuns la 
următorii itemi: oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă ?, oferă salarii mai bune ?, 

oferă posibilitatea de a face carieră ?, asigură flexibilitate ?, oferă şanse mai mari de a 
pleca peste hotare ?. Aproape 69% dintre ei par să fi înţeles că studiile superioare le oferă 
şanse mai mari de a găsi un loc de muncă. Ba mai mult, 23,68% din eşantion a ales să 

răspundă că  studiile superioare le oferă salarii mai bune, ceea ce arată o cunoaştere şi 
înţelegere corectă a avantajelor şi dezavantajelor pregătirii profesionale și formării 
continue. 

Itemul 7:  Pentru a avea o imagine mai exactă asupra informaţiilor deja deţinute de 
studenți şi implicit a interesului lor în dezvoltarea profesionlă, li s-a solicitat să arate  dacă 
Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu  sau le poate aduce  avantaje 

activităţii lor. Studenții au răspuns astfel: mai repede/ușor 44,73% , cu condiții decente 
10,52 %, cu un salariu mai mare 31,57%, cu oportunități de creștere profesională 13,15 %. 

Itemul 8: Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe piața muncii (sub 
aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?  A dus la următoarele opinii: 
Da 78,94 % și  21,06 Nu %. Cu un procent foarte mare de non-răspunsuri (10%) ne-am 

confruntat şi atunci când studenților li s-a solicitat să definească din perspectivă proprie 
corespondența dintre raportul cerere oferă pe piața muncii. 
 La Itemul 9 : Care sunt șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire?, 
studenții au răspuns astfel:  șanse mari 65,78%,  șanse mici 21,05% și șanse foarte mari  
13,15%. 
Itemul 10:  referitor la Corespondența dintre activitatea studenților angajați cu domeniul de 
studii?, 84,12 % dintre studenți au avut un răspuns afirmativ, adică Da, iar 15,79 % Nu  au 
fost de acord cu acest aspect. 
Itemul 11:   La Itemul Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența 
acumulată ulterior, la angajare?, 39,47% dintre repondenți au afirmat că  Da, mi-am găsit 
mai repede de lucru (datorită experienței acumulate), iar  360,84% dintre studenții din anul 
IV IEA Nu lucrează încă, dar sunt încătarea unui loc de muncă, fiind în ultimul semenstru de 

studii și trebuie să-și găsească un loc de muncă pentru viitorul apropiat. 
 Itemul 12:  Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitățile pentru a crește angajabilitatea 
absolvenților ?  face referire la Includerea locurilor de muncă temporare în programele de 

studii, Includerea experienței practice în cadrul cursurilor, Revizuirea cursurilor pentru a 
corespunde cu nevoile angajatorilor. 44,73% dintre studenți au afirmat că Includerea 

experienței practice în cadrul cursurilor este o activitate prioritară, în timp ce 39,47% dintre 
aceștia consideră că Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii, sub 
forma unor stagii de internship le poate aduce mai multă experiență practică și mijloace 

financiare suplimentare. 
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Itemul 13:  Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. ati/au întâmpinat 
dificultăți în găsirea unui loc de muncă?  Este cel care încearcă să identifice principalele 

dificultăți în găsirea unui loc de muncă cum ar fi: lipsa experienţei în muncă, lipsa locurilor 
de muncă pentru calificarea dvs., vârsta, lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit domeniu 
cerut pe piaţa muncii, necunoaşterea unei limbi străine, lipsa competențelor informatice/IT, 

lipsa competențelor antreprenoriale precum și lipsa anumitor competenţe 
profesionale/abilităţi practice. În opinia studenților principalele cauze ar fi: lipsa experienţei 
în muncă, cu 26,3%, lipsa locurilor de muncă pentru calificarea avută cu 23,28%, precum 

și lipsa anumitor competenţe profesionale/abilităţi practice cu 18,42%. 
 Itemul 14:  Încearcă să identifice Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în 
vedere, cu prioritate, la angajarea unei persoane?  și anume: experiența în muncă, vârsta, 
studiile/calificările sau competenţele profesionale/abilităţile practice. Din răspunsurile 
primite am putut constata că 60,52% dintre studenți sunt de acord că experiența în muncă 
are prioritate la angajarea unei persoane, iar 21,05% dintre ei afirmă că studiile/calificările 
sau competenţele profesionale/abilităţile practice, au și ele o mare influență. 
Itemul 15:    se referă la Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de 
muncă?, adică presa scrisă, firme private de recrutare, site-uri cu locuri de muncă vacante, 

AJOFM, prieteni, cunoştinţe, familie. Studenții specializării IEA au apreciat că vor utiliza 
informații de pe site-uri cu locuri de muncă vacante,  în procent de   39,47% iar o altă 

modalitate ar fi în ordinea importanței  relațiile și informațiile provenite de la prieteni, 
cunoştinţe, familie cu 23,68 %. 
Itemul 16:   Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? Când sunt însă chestionaţi direct 

asupra unor acţiuni  de voluntariat pe care studenții pot să le facă în timpul anilor de studii, 
constatăm că 60,52 % au desfășurat astfel de acțiuni, în special de ecologizare a spațiilor 
din campusul USAMV sau de realizarea unor activități cu caracter caritabil, împreună cu 

cadrele didactice, iar 39,48 % dintre studenți Nu au avut astfel de activități 
Itemul  17.  Vine în continuarea celui precedent și pune întrebarea: De ce ați hotărât să 
faceți voluntariat? 

 Peste 50% dintre studenții specializării IEA au  afirmat că au desfășurat voluntariat entru a 
obține experiență de muncă, iar 39,48 dintre ei au afirmat că au dorit să se implice entru o 
cauză nobilă . 

Itemul  18. Vine în continuarea celui precedent și pune întrebarea Corespundea activitatea 
de voluntariat cu domeniul de studii?, iar răspunsurile primite au fost negative în proporție 
de 52,63 % și pozitive în proporție de 47,37%  
Itemul 19. Se referă la cei care lucrează în timpul studiilor și are următoarea formă: Dacă 
ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la 
angajare? , studenții fiind chestionați cu întrebările: Da, mi-am găsit mai repede de lucru 

(datorită experienței acumulate), Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor 
stabilite), Da, voi continua să lucrez, la același loc după absolvire, Nu . 62,52 dintre 

studenții specializării IEA au apreciat că Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită 
experienței acumulate), iar 26,31% dintre aceștia  afirmă că Da, mi-am găsit mai repede de 
lucru (datorită relațiilor stabilite). 
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Itemul 20.  Referitor la  Aspecte generale privind universitatea,  cu referire la întrebări de 
tipul: Am încredere că diploma obținută va fi garanția unor competențe profesionale 

valoroase pe piața muncii și în viață, Dacă ar fi să aleg din nou, aș alege tot această 
universitate, Aș recomanda Universitatea „Agronomică”, Iași și altora persoane, 
Universitatea „Agronomică”, Iași îmi oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor 

personale și profesionale, Universitatea „Agronomică”, Iași este deschisă să primească 
feedback din partea studenților pentru a se îmbunătăți. Din analiza acestui item am dedus 
la următoarele opinii: 52,63% dintre studenții specializării IEA, anul IV au apreciat că au 

încredere că diploma obținută va fi garanția unor competențe profesionale valoroase pe 
piața muncii și în viață, iar 26,31% dintre aceștia ar alege tot această USAMV Iași datorită 
condițiilor de studiu și celor sociale oferite. 

Se poate afirma că rezultatele de până acum arată că studenții Facultății de 
Agricultură, specializarea IEA,  anul IV cursuri de zi,  vin  cu solicitarea unei autoevaluări a 
nevoii de îndrumare pentru a intra în posesia unor cunoştinţe pertinente pe tema abordată. 

Peste jumătate dintre repondenţi consideră că au nevoie de sprijin doar într-o oarecare 
măsură şi numai 35% conştientizează că fără un sprijin competent nu ştiu cum să 
procedeze în acest domeniu. Un procent mic, de aprox. 10%, declară că nu au nevoie de 

informaţii suplimentare şi că ştiu cum să obţină datele ce-i interesează, deşi aici am întâlnit 
atât persoane care se declară bine documentate, cât şi studenți care recunosc că sunt mai 

puţin informaţi. O posibilă explicaţie ar fi că studenții nu-şi evaluează nevoia de informare 
în raport cu cunoştinţele deja deţinute ci cu utilitatea pe care ar putea-o avea în activitatea 
lor, iar acest lucru nu este bine conştientizat. 

 
Aplicare chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenţilor 

în raport cu nevoile lor de formare şi interpretarea statistică a datelor 

obţinute – Facultatea de Agricultură, Iaşi – specializarea TPPA şi 
specializarea Biologie 

Chestionarul aplicat urmărește stabilirea nivelului de satisfacție al studenților de la 

specializarea TPPA şi specializarea Biologie din cadrul Facultății de Agricultură în raport cu condițiile 
de dezvoltare profesională asigurate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 
Iași. 

 
Interpretarea chestionarului aplicat  

Interpretarea statistică 

Acest chestionar a fost aplicat unui eşantion alcătuit din 14 studenți ai specializării Tehnologia 
Prelucrării produselor Agricole,anul III, cursuri de zi, şi 7 studenţi ai specializării Biologie, anul II, 
cursuri de zi, selectaţi astfel încât să reunească o gamă cât mai largă de așteptări ale studenților 

referitoare la domeniile de activitate  agroalimentară din zonele de interes. 
In urma aplicării chestionarului pe eşantionul alcătuit din 14 studenți ai specializării Tehnologia 
Prelucrării produselor Agricole,anul III, cursuri de zi, au rezultat următoarele: 

19. Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 3 21,43% 

b) mulțumit 10 71,43% 

c) mediu 1 7,14% 



 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

22 

 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

 
20. Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 2 14,28% 

b) mulțumit 5 35,71% 

c) mediu 6 42,86% 

d)puțin mulțumit 1 7,15% 

e) deloc mulțumit - - 

 

21. Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 4 28,57% 

b) mulțumit 10 71,43% 

c) mediu - - 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

 

22. Cum apreciați evaluarea și notarea  din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 2 14,28% 

b) mulțumit 9 64,29% 

c) mediu 3 21,43% 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

 
23. Cum apreciați consilierea și orientarea profesională din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 5 35,71% 

b) mulțumit 9 64,29% 

c) mediu - - 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

 
24. De ce ați ales să faceți studii superioare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă 7 50,00% 

b) oferă salarii mai bune 5 35,72% 

c) oferă posibilitatea de a face carieră 2 14,28% 

d) asigură flexibilitate - - 

e) oferă şanse mai mari de a pleca peste hotare - - 

 

25. Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu : 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) mai repede /ușor 7 50,00% 

b) cu condiții decente 2 14,28% 

c) cu un salariu mai mare 3 21,44% 

d) cu oportunități de creștere profesională 2 14,28% 

 

26. Sistemul de formare profesionalăcorespunde cerințelor de pe piața muncii (sub aspectul calității 
studiilor, raportului dintre cerere și ofertă  ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 14 100% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative - - 

 
27. Care au fost șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 
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a) foarte mari - - 

b) mari 13 92,85% 

c) mici 1 7,15% 

d) foarte mici - - 

 
28. Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii  ? 

 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 11 78,56% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 3 21,44% 

 

29. Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate) 5 35,71% 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  4 28,57% 

c) Da, am continuat să lucrez la același loc  1 7,15% 

d) Nu 4 28,57% 

 
30. Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitatea pentru a crește angajabilitatea absolvenților ?  

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii 5 35,72% 

Includerea experienței practice în cadrul cursurilor  7 50,00% 

Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu nevoile angajatorilor 2 14,28% 

 
31. Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. ati/au întâmpinat dificultăți în 
găsirea unui loc de muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) lipsa experienţei în muncă 9 64,30% 

b) lipsa locurilor de muncă pentru calificarea dvs. 2 14,8% 

c) vârsta 1 7,14% 

d) lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit domeniu cerut pe piaţa muncii 1 7,14% 

e) necunoaşterea unei limbi străine 1 7,14% 

f) lipsa competențelor informatice/IT - - 

g) lipsa competențelor antreprenoriale - - 

h) lipsa anumitor compeneţe profesionale/abilităţi practice - - 

 

32.  Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în vedere, cu prioritate, la angajarea unei 
persoane? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) experiența în muncă 9 64,30% 

b) vârsta 1 7,14% 

c) studiile/calificările 2 14,8% 

d) competenţele profesionale/abilităţile practice 2 14,8% 

 

33.  Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) presa scrisă 1 7,14% 

b) firme private de recrutare 4 28,59% 

c) site-uri cu locuri de muncă vacante 6 42,85% 

d) Organizaţii 2 14,8% 

f) Altele 1 7,14% 

 
34. Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 
 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 9 64,28% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 5 35,72% 
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35. De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

a) Pentru a obține experiență de muncă 8 57,14% 

b) Pentru o cauză nobilă  5 35,72% 

c) Altceva (specificați)  1 7,14% 

 
36. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 6 42,86% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 8 57,14% 

 
37. Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la 
angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței 

acumulate) 

7 50,00% 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor 
stabilite)  

3 21,43% 

c) Da, voi continua să lucrez, la același loc după absolvire   1 7,14% 

 d) Nu  3 21,43% 

 
38. Aspecte generale privind universitatea 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Acord total 7 50,00% 

b) Acord 6 42,86% 

c) Nedecis 1 7,14% 

 d) Dezacord - - 

e) Dezacord total - - 

 
 

In urma aplicării chestionarului pe eşantionul alcătuit din 7 studenți ai specializării Biologie, 
anul II, cursuri de zi, au rezultat următoarele: 

1. Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 2 28,57% 

b) mulțumit 4 57,14% 

c) mediu 1 14,29% 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

2. Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 1 14,29% 

b) mulțumit 4 57,14% 

c) mediu 2 28,57% 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

3.  Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 2 28,57% 

b) mulțumit 4 57,14% 

c) mediu 1 14,29% 

d)puțin mulțumit - - 
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e) deloc mulțumit - - 

 
1. Cum apreciați evaluarea și notarea  din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 3 42,86% 

b) mulțumit 2 28,57% 

c) mediu 2 28,57% 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

 
2. Cum apreciați consilierea și orientarea profesională din timpul studiilor de licență: 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mulțumit 2 28,57% 

b) mulțumit 4 57,14% 

c) mediu 1 14,29% 

d)puțin mulțumit - - 

e) deloc mulțumit - - 

 

3. De ce ați ales să faceți studii superioare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) oferă oferă şanse mai mari de a găsi un loc de muncă - - 

b) oferă salarii mai bune 3 42,86% 

c) oferă posibilitatea de a face carieră 2 28,57% 

d) asigură flexibilitate 2 28,57% 

e) oferă şanse mai mari de a pleca peste hotare - - 

 
4. Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu : 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) mai repede /ușor 2 28,57% 

b) cu condiții decente 3 42,86% 

c) cu un salariu mai mare 1 14,29% 

d) cu oportunități de creștere profesională 1 14,29% 

 

5. Sistemul de formare profesionalăcorespunde cerințelor de pe piața muncii (sub aspectul calității studiilor, 
raportului dintre cerere și ofertă  ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 6 85,71% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 1 14,29% 

 
6. Care au fost șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) foarte mari - - 

b) mari 2 28,57% 

c) mici 4 57,14% 

d) foarte mici 1 14,29% 

 
7. Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii  ? 

 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 4 57,14% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 3 42,86% 

 
8. Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate) - - 

b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  - - 

c) Da, am continuat să lucrez la același loc  1 14,29% 

d) Nu 6 85,71% 
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9. Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitatea pentru a crește angajabilitatea absolvenților ? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii 4 57,14% 

Includerea experienței practice în cadrul cursurilor  2 28,57% 

Oferirea de sprijin relevant postabsolvire 1 14,29% 

 

10. Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. ati/au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de 
muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) lipsa experienţei în muncă 2 28,57% 

b) lipsa locurilor de muncă pentru calificarea dvs. 4 57,14% 

c) vârsta - - 

d) lipsa studiilor/calificărilor într-un anumit domeniu cerut pe piaţa muncii 1 14,29% 

e) necunoaşterea unei limbi străine - - 

f) lipsa competențelor informatice/IT - - 

g) lipsa competențelor antreprenoriale - - 

h) lipsa anumitor compeneţe profesionale/abilităţi practice - - 

 

11.  Care din criteriile de mai jos credeţi că sunt avute în vedere, cu prioritate, la angajarea unei persoane?  

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) experiența în muncă 2 28,57% 

b) vârsta 1 14,29% 

c) studiile/calificările 2 28,57% 

d) competenţele profesionale/abilităţile practice 2 28,57% 

 
12.  Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de muncă? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA PROCENTUALĂ 

a) presa scrisă 2 28,57% 

b) firme private de recrutare 1 14,29% 

c) site-uri cu locuri de muncă vacante 3 42,86% 

d) Organizaţii 1 14,29% 

f) Altele - - 

 
13. Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii? 

 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 6 85,71% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 1 14,29% 

 
14. De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Pentru a obține experiență de muncă 2 28,57% 

b) Pentru o cauză nobilă  4 57,14% 

c) Altceva (specificați)  1 14,29% 

 

15. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

Răspunsuri formulate pozitiv 1 14,29% 

Non-răspunsuri/răspunsuri negative 6 85,71% 

 
16. Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată ulterior, la angajare? 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 
PROCENTUALĂ 

a) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită experienței acumulate) - - 
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b) Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)  - - 

c) Da, voi continua să lucrez, la același loc după absolvire   2 28,57% 

 d) Nu  5 71,43% 

 
17. Aspecte generale privind universitatea 

VARIANTA DE RĂSPUNS NR. RĂSPUNSURI VALOAREA 

PROCENTUALĂ 

a) Acord total 3 42,86% 

b) Acord 2 28,57% 

c) Nedecis 2 28,57% 

 d) Dezacord - - 

e) Dezacord total - - 

 
Interpretarea calitativă a datelor chestionarului 

Chestionarul aplicat studenților Facultății de Agricultură, specializarea TPPA şi Biologie este 
alcătuit 20 itemi (întrebări închise – cu variante prestabilite de răspuns oferind repondenţilor 
posibilitatea de a-şi exprima liber părerea sau să-şi expună cunoştinţele, în special în legătură cu 

condițiile de dezvoltare profesională asigurate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Iași). 
Itemul 1 Cum apreciați curricula și oferta de cursuri din timpul studiilor de licență  

Repondenții specializării TPPA au apreciat pozitiv aspectele legate de relevanța și utilitatea 
cursurilor, fiind mulţumiţi cu specializarea aleasă 71,43% respectiv 57,14% la  Biologie. 
Itemul 2: Cum apreciați programul din timpul studiilor de licență 

În ceea ce priveşte programul din timpul studiilor de licență, repondenţii specializării TPPA au ales în 
proporţie de 42,86% varianta de răspuns, mediu, iar repondenţii specializării Biologie, ales în 
proporţie de 57,14% varianta de răspuns, mulţumit. 

Itemul 3: Cum apreciați procesul didactic din timpul studiilor de licență   
Repondenții specializării TPPA au apreciat pozitiv aspectele legate de procesul didactic, 

71,43% fiind mulţumiţi respectiv 57,14% la  Biologie. 
Itemul 4: Cum apreciați evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență 

În ceea ce priveşte evaluarea și notarea din timpul studiilor de licență, repondenții 
specializării TPPA au răspuns astfel: 14,28% foarte mulţumiţi, 64,29% mulţumiţi şi 21,43% mediu. 
La specializarea Biologie:42,86% foarte mulţumiţi, 28,57% mulţumiţi şi 28,57% mediu. 

Itemul 5: Cum apreciați consilierea și orientarea profesională din timpul studiilor de 
licență 
La specializarea TPPA, 35,71% dintre repondenţi au apreciat pozitiv consilierea și orientarea 

profesională din timpul studiilor de licență, alegând varianta de răspuns, „foarte mulţumit” iar 
64,29% „mulţumit”. La specializarea Biologie, 28,57% au ales varianta de răspuns, „Foarte 
mulţumit” şi 57,14% varianta de răspuns „mulţumit”. 

Itemul 6: De ce ați ales să faceți studii superioare? 
Oferirea unei şanse mai mari de a găsi un loc de muncă a fost varianta aleasă de jumătate dintre 
repondenţii specializării TPPA iar oferirea unor salarii mai bune a fost varianta aleasă de 42,86% 

dintre repondenţii specializării Biologie. 
Itemul 7: Un nivel avansat de educație ajută să-ți găsești un serviciu  
Studenții de la specializarea TPPA au răspuns astfel: mai repede/ușor 50,00%, cu condiții decente 

14,28%, cu un salariu mai mare 21,44%, cu oportunități de creștere profesională 14,28%. Studenţii 
de la Biologie au dat următoarele răspunsuri : mai repede/ușor 28,57%, cu condiții decente 
42,86%, cu un salariu mai mare 14,29%, cu oportunități de creștere profesională 14,29%. 
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Itemul 8: Sistemul de formare profesională corespunde cerințelor de pe piața muncii (sub 
aspectele calității studiilor, raportului dintre cerere și ofertă)?  Studenţii de la specializarea TPPA au 
formulat un răspuns pozitiv în proporţie de 100%. Repondenţii de la specializarea Biologie au 

răspuns pozitiv în proporţie de 87,51%. 
Itemul 9 : Care sunt șansele dvs. de angajare, conform profesiei, după absolvire?, studenții de la 
specializarea TPPA, respectiv Biologie au răspuns astfel:  șanse mari 92,85%, respectiv 28,57%, 

șanse mici 7,15% respectiv 57,14% și șanse foarte mici  14,29% la specializarea Biologie.  
Itemul 10: Corespundea activitatea dvs. cu domeniul de studii  ? 
Repondenţii de la specializarea TPPA au răspuns pozitiv în proporţie de 78,56% iar cei de la 

specializarea Biologie în proporţie de 57,14%. 
Itemul 11:   Dacă ați lucrat în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența acumulată 
ulterior, la angajare? 

Studenţii de la specializarea TPPA au răspuns astfel: Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită 
experienței acumulate)-35,71%, Da, mi-am găsit mai repede de lucru (datorită relațiilor stabilite)-
28,57%, Da, am continuat să lucrez la același loc -7,15%, nu – 28,57%. Repondenţii de la 

specializarea Biologie au răspuns astfel: Da, am continuat să lucrez la același loc – 14,29%, nu – 
85,71%. 
Itemul 12:  Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitatea pentru a crește angajabilitatea 

absolvenților ? 
Ce acțiuni ar trebui să deruleze universitățile pentru a crește angajabilitatea absolvenților ?  face 
referire la Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii, Includerea experienței 

practice în cadrul cursurilor, Revizuirea cursurilor pentru a corespunde cu nevoile angajatorilor. La 
specializarea TPPA, 50,00% dintre repondenţi au afirmat că Includerea experienței practice în 
cadrul cursurilor este o activitate prioritară, iar la specializarea Biologie  57,14% au afirmat că 

Includerea locurilor de muncă temporare în programele de studii este prioritară. 
Itemul 13:  Care credeţi că sunt motivele pentru care dvs. sau colegii dvs. ati/au 
întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă? 

La această întrebare 64,30% dintre repondenţii specializării TPPA au afirmat că lipsa experienţei a 
fost motivul pentru care au întâmpinat dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, iar la specializarea 
Biologie lipsa locurilor de muncă pentru calificarea dvs. a fost răspunsul dat de 57,14% dintre 
repondenţi. 

Itemul 14:  Îşi propune să identifice Care sunt criteriile avute în vedere, cu prioritate, la angajarea 
unei persoane?   Din răspunsurile primite s-a constatat că 64,30% dintre studenții specializării TPPA 
sunt de acord că experiența în muncă are prioritate la angajarea unei persoane, iar la specializarea 

Biologie 28,57% au ales varianta menţionată. De asemeni, 28,57% au ales în egală măsură 
studiile/calificările respectiv competenţele profesionale/abilităţile practice. 
Itemul 15:    Ce modalități/surse utilizați/veți utiliza în căutarea unui loc de muncă? 

Atât studenții specializării TPPA cât şi repondenţii specializării Biologie au apreciat că vor utiliza 
informații de pe site-uri cu locuri de muncă vacante în proporţie de 42,85%. 
Itemul 16:   Ați făcut voluntariat în timpul anilor de studii?  

In ceea ce priveşte voluntariatul în timpul anilor de studiu, 64,28% dintre repondenţii specializării 
TPPA şi 85,71% dintre repondenţii specializării Biologie au răspuns pozitiv, în timp ce 35,72% 
respectiv 14,29% au răspuns negativ. 

Itemul  17.  De ce ați hotărât să faceți voluntariat? 
Dintre cei chestionaţi, 57,14% au considerat util voluntariatul pentru a acumula experienţă, la 
specializarea TPPA şi 57,14% văd voluntariatul ca o cauză nobilă (specializarea Biologie). 

Itemul  18. Corespundea activitatea de voluntariat cu domeniul de studii? 
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La specializarea TPPA 42,86% au formulat răspunsuri pozitive în timp ce la specializarea Biologie, 
doar 14,29% au formulat răspunsuri pozitive. 
Itemul 19. Dacă ați făcut voluntariat, în timpul anilor de studii, v-a ajutat experiența 

acumulată ulterior, la angajare? 
Repondenţii specializării TPPA au considerat în proporţie de 50% că şi-au găsit mai repede de lucru, 
ca urmare a efectuării voluntariatului prin prisma experienţei acumulate, 21,43% prin prisma 

relaţiilor stabilite şi 7,14% au răspuns că vor continua la acelaşi loc de muncă. La specializarea 
Biologie, 71,43% au afirmat că voluntariatul nu a contribuit la angajarea ulterioară. 
Itemul 20.  Aspecte generale privind universitatea 

În ceea ce priveşte universitatea, 50% dintre repondenţii specializării TPPA sunt în acord total, în 
timp ce la specializarea Biologie, 42,86% dintre repondenţi sunt în acord total. 
 

În concluzie, atât repondenții specializării TPPA cât şi repondenţii specializării Biologie au 
apreciat pozitiv aspectele legate de relevanța și utilitatea cursurilor, procesul didactic, consilierea și 
orientarea profesională din timpul studiilor de licență. 

 
Din punctul de vedere al individului, o carieră este alcătuită din câteva unităţi semnificative 

(fig. 4), durata asociată fiecărei etape variind enorm, în funcţie de ocupaţie şi de individ.  

 
Fig.4 Cariera – unităţi semnificative 

 
Activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din cadrul U.S.A.M.V. Iaşi, 

a crescut datorită colaborării eficiente dintre principalii actori implicați în procesul educațional: cadru 
didactic - student - tutore de an - absolvent - reprezentanți ai mediului economic. 

Dezvoltarea diverselor programe de cunoaștere, conștientizare a intereselor profesionale ale 

studenților și realizarea unei consilieri adecvate atât pentru efectuarea cu succes a studiilor 
universitare dar cu precădere pentru o bună inserție pe piața muncii, prin intermedierea unui bun 
raport de corespondență între profilul absolventului și solicitările locului de muncă constituie 
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misiunea Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. 
Printre activitățile desfășurate în cadrul CCOC, în perioada 2016-2017, s-au atins o parte din 

obiectivele propuse, astfel (fig.5): 

 
Fig.nr.5 Obiective ale CCOC – USAMV,Iaşi – 2016-2017 

La nivelul USAMV Iași se desfășoară activități privind corelarea ofertei educațională cu nevoile 

pieței muncii prin intermediul CCOC, dar dinamica dezvoltării mediului socioeconomic obligă la 
îmbunătățirea permanentă a modalităților concrete pentru o ofertă educațională așteptată de piața 
muncii. 

În perioada 2016-2017 s-au organizat două dezbateri (angajator-cadru didactic-studcnți din 
anii terminali). Prima dezbatere „Cum mă încadrez pe piața muncii”, iar cea de a doua 
„Managementul unei cariere de succes". Obiectivul celor două dezbateri a fost adaptarea și 
îmbunătățirea calității procesului didactic prin corelarea ofertei educaționale, a aptitudinilor, 

competențelor și abilităților dobândite dc absolvenți cu cerințele pieței muncii. La dezbateri au 
participat angajatori, cadre didactice și viitori absolvenți de la cele patru facultăți. Temele propuse 
pentru dezbateri au fost abordate și cu ocazia vizitelor efectuate la nivelul unităților publice și 

private. Studenții din anii terminali au primit un ghid dc inserție pe piața muncii, în format electronic 
sau fizic, ghid realizat la nivelul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. 

Au fost încheiate protocoale dc colaborare cu instituții deținătoare de informații cu privire la 

statutul socio-profesional al absolvenților, respectiv cu AJOFM Iași, cu AGMVR Filiala lași, CMV lași 
Premium porc București. Prin semnarea acestor documente, părțile şi-au exprimat acordul pentru 
furnizarea de date certe în vederea stabilirii cu exactitate a inserției absolvenților U.S.A.M.V. Iași 

conform pregătirii profesionale. 
S-a realizat îmbunătățirea platformei Alumni și asigurarea unui serviciu dc mentenanță a 

acesteia pentru facilitarea accesului la informații a absolvenților și angajatorilor și eficientizarea 

programului de monitorizare a inserției pe piața muncii și de aplicare dezvoltare a sistemului de 
urmărire a carierelor absolvenților. La nivelul universității s-au desfășurat seminarii deschise cu 
privire la modele de bune practici, sfaturi și recomandări pentru viitor, experiențe personale, 

interpretarea eșecului. 
 
Avizat, 
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