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Capitolul 1.

DISPOZIŢII GENERALE

Procedura stabilește etapele, metodele, documentele și responsabilitățile necesare
pentru desfășurarea procesului de obținere a feed-back-ului necesar privind îmbunătăţirea
ofertei educaţionale a Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (UCB) în concordanţă
cu cerințele pieţei muncii şi a realităților mediului socio-economic în vederea asigurării
calității educației, a satisfacerii așteptărilor lor și a standardelor de calitate din învățământul
superior.
Aplicarea acestei proceduri urmărește:
Colectarea informaţiilor cu privire la statutul socio-profesional şi la locul de muncă al
absolvenţilor ciclurilor de licenţă / master;
• Constituirea unei baze de date privind traseul profesional al absolvenţilor programelor
de studii de licenţă / master;
• Analiza şi interpretarea periodică a datelor colectate privind traseul profesional al
absolvenţilor programelor de studii de licenţă / master;
• Monitorizarea ratei de tranziţie a absolvenţilor de studii de licenţă către programele de
studii masterale oferite de Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
• Realizarea raportărilor anuale privind traseul profesional al absolvenţilor Universităţii
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu la nivelul fiecărui program de studii (licenţă /
master).
• Stabilirea nivelului de utilizare în cariera profesională a competenţelor dobândite de
absolvent pe parcursul traseului său educaţional.
• Orientarea ofertei educaţionale a UCB în concordanţă şi cu rezultatele acumulate pe
baza studiilor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
•

Capitolul 2. COMPARTIMENTE/ DEPARTAMENTE/ FACULTĂŢI
VIZATE DE PROCEDURĂ
Procedura se aplică la nivelul fiecărei facultăți din cadrul Universităţii „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu, cu scopul monitorizării traseului profesional al absolvenților și a
îmbunăţăţirii calităţii programelor de studii educaţionale oferite de Universitatea „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu.
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Capitolul 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Legea nr. 1/2011 – LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE
- ORDIN nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de
învăţământ superior din România, modificat prin ORDINUL Nr. 3070 din 14 ianuarie 2015
- ARACIS- Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de
performanţă
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor)
- Carta Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Capitolul 4.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

4.1 Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor se organizează ca activitate specifică de
către Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCOC, în colaborare cu departamentele UCB.
4.2 Procedura se aplică pentru toţi absolvenţii UCB, indiferent de forma de învăţământ (cu
frecvență sau cu învățământ la distanță) sau ciclul de învăţământ (licenţă, master).
4.3 Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor presupune realizarea următoarelor
acţiuni:
4.3.1. Colectarea informaţiilor cu privire la statutul socio-profesional al absolvenţilor;
4.3.2. Constituirea bazelor de date cu privire la traseul ocupațional al absolvenților la
nivelul tuturor departamentelor din structura UCB;
4.3.3. Analizarea şi prelucrarea datelor colectate pe baza formularelor completate de
absolvenţi în vederea stabilirii gradului de inserţie a acestora pe piaţa muncii;
4.3.4. Analizarea şi prelucrarea datelor colectate pe baza formularelor primite de la
absolvenţi în vederea stabilirii interesului acordat de către aceștia pentru oferta educaţională
a UCB în vederea continuării studiilor masterale;
4.3.5. Realizarea raportărilor anuale privind rezultatele monitorizării traseului profesional
al absolvenților UCB şi a ratei de tranziţie a acestora către programele de studii masterale
oferire de UCB.
4.4 Colectarea informaţiilor cu privire la statutul socio-profesional şi la locul de muncă al
absolvenţilor ciclurilor de licenţă/ master se va realiza pe baza completării de către
absolvenții UCB a formularului - Chestionar privind monitorizarea traseului profesional
al absolventului UCB (Anexa 1).
4.5 Constituirea Centralizatorul datelor cu privire la traseul profesional al absolvenţilor UCB
(Anexa 2) se realizează unitar de către CCOC.
4.6 Personalul CCOC distribuie către fiecare facultate și DPPD baza de date cu absolvenţii
programelor de studii gestionate de facultate și DPPD până la data de 30 septembrie a
fiecărui an.
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4.7 Îndrumătorii de an vor prelucra datele absolvenţilor la 12 luni de la absolvire, în intervalul
octombrie - decembrie al fiecărui an, realizând statistici descriptive corespunzătoare la
nivelul fiecărui program de studiu gestionat de facultate.
4.8 Datele primare vor fi păstrate la nivel de facultate, iar rezultatele vor fi postate pe site-ul
facultăţii şi transmise către CCOC până cel târziu 15 decembrie al anului universitar în
curs.
4.9 Personalul CCOC realizează instrumentele şi formularele de lucru necesare privind
activitatea de monitorizare a traseului profesional al absolvenților UCB şi a interesului
acordat de către aceștia pentru oferta educaţională a UCB în vederea continuării studiilor
masterale;
4.10 Personalul CCOC centralizează rezultatele obţinute de fiecare facultate a UCB și DPPD şi
le analizează în vederea realizării Raportului final privind traseul profesional al
absolvenților UCB.
4.11 Rezultatele analizelor efectuate sunt înregistrate, păstrate şi consemnate în Procesul verbal
de analiză a monitorizării traseului profesional al absolvenţilor UCB, precum şi a
rezultatelor ratei absolvenţilor care urmează un alt program de studii din cadrul ofertei
educaţionale a UCB.
4.12 Personalul CCOC realizează Raportul final privind monitorizarea traseului profesional şi
continuarea studiilor de master de către absolvenţii UCB ce va fi înaintat Rectorului UCB
până cel târziu 20 februarie al anului universitar în curs.
4.13 Raportul final privind monitorizarea traseului profesional şi continuarea studiilor de master
de către absolvenţii UCB realizat va fi publicat pe site-ul CCOC/ UCB pentru a fi cunoscut
la nivel instituţional de către toate compartimentele academice direct interesate în
valorificarea rezultatelor.
4.14 În vederea actualizării periodice a datelor cu privire la monitorizarea traseului profesional
al absolvenților se va trimite anual de către îndrumătorii de an (perioada ianuarie-iunie)
invitaţii online către absolvenţi în vederea actualizării datelor din Chestionarul privind
monitorizarea traseului profesional al absolventului UCB (Anexa 1)
Capitolul 5. RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE / AUTORITĂŢI
5.1 Prorectorul pentru relaţia cu studenții este responsabil pentru implementarea şi
menţinerea prezentei proceduri.
5.2 Directorii de departament care gestionează programele de studii sunt responsabili pentru:
- asigurarea condiţiilor şi urmărirea aplicării procedurii la nivelul departamentului pe
care îl conduc;
- avizarea rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentelor de monitorizare a
traseului profesional al absolvenților la nivelul programelor de studii pe care le gestionează;
- analizarea la nivelul structurilor pe care le conduc a Raportului final privind
monitorizarea traseului profesional şi continuarea studiilor de master de către absolvenţii
UCB în vederea eficientizării ofertei educaţionale proprii.
5.3 Îndrumătorii de an au responsabilitatea privind:
- comunicarea permanent cu absolvenţii în vederea actualizării bazei de date;
- culegerea datelor de la absolvenți;
- comunicarea datelor obţinute CCOC.
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5.4 Personalul CCOC are următoarele responsabilităţi:
- realizarea instrumentelor şi a formularelor de lucru necesare privind activitatea de
monitorizare a traseului profesional al absolvenţilor UCB pe piaţa muncii;
- realizarea unei statistici relevante pentru încadrarea profesională a absolvenţilor, detaliată
pentru fiecare program de studiu de licenţă şi pentru fiecare promoție de absolvenţi (Anexa 3);
- realizarea Raportului final privind monitorizarea traseului profesional şi continuarea
studiilor de master de către absolvenţii UCB pe care îl înaintează Rectorului UCB;
- analizarea şi interpretarea rezultatelor primite de la nivelul facultăților UCB.
5.5 Directorul CCOC răspunde de:
inițierea, asigurarea şi organizarea activităţii de monitorizare a traseului profesional al
absolvenţilor UCB;
- participarea la realizarea instrumentelor de colectare a datelor şi a formularelor de lucru
privind activitatea de monitorizare a traseului profesional al absolvenţilor;
- urmărirea procesualității desfăşurării activităţii de monitorizare a traseului profesional al
absolvenţilor UCB;
- asigurarea integrării sugestiilor de optimizare a activităţii de monitorizare a traseului
profesional al absolvenţilor UCB.
Capitolul 6.

DISPOZIŢII FINALE

6.1. Aprobarea Procedurii de lucru Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor
UCB se face de către Senatul UCB.
6.2. Prezenta procedură poate fi modificată şi completată. Orice modificare / completare adusă
prezentei proceduri va avea în vedere legislaţia specifică în materie şi necesităţile interne ale
UCB.
6.3. Prezenta procedură a fost avizată în şedinţa Consiliului de Administrație din data de
11.06.2019 şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
din data de 27.06.2019.
6.4. Responsabilă pentru corectitudinea datelor înscrise în cuprinsul Procedurii de lucru
Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor este doamna conf. univ. dr. Cornelia
Tomescu Dumitrescu – Prorector.
Capitolul 7. Anexe
Anexa 1. Chestionar privind monitorizarea traseului profesional al absolventului UCB
Anexa 2. Centralizatorul datelor cu privire la traseul profesional al absolvenţilor UCB
Anexa 3. Statistică privind traseul profesional al absolvenţilor UCB
Anexa 4. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
PREȘEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Adrian GORUN

RECTOR,
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

CANCELAR GENERAL SENAT,
Lect. univ. dr. Roxana DOBRIȚOIU

Compartiment Juridic,
jr. Maria Cocolea
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Anexa 1
Chestionar privind monitorizarea traseului profesional a absolventului UCB
Acest chestionar este destinat monitorizării traseului profesional al absolvenţilor Universităţii „Constantin Brâncuși”
din Târgu-Jiu. Vă rugăm să completați toate câmpurile chestionarului. Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusive pentru
raportarea statistică.

A . Date despre programul de studii
1. Facultatea
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..........
2. Ciclul de studii absolvit (indicaţi ultimul ciclu de studii absolvit în cadrul UCB):
O Licenţă
O Masterat
2.1. Programul de licență / master absolvit
……………………………………………………………….………………….....
3. Forma de învăţământ
O ZI
O ID
4. Anul absolvirii …………………………….
B. Date despre absolvent
5. Numele şi prenumele (notați numele dvs. aşa cum apare în certificatul de naştere şi după caz în paranteză
numele de căsătorie): ……………………………………………………………………...
6. Genul: (încercuiți cifra corespunzătoare)
Masculin
1
Feminin
2
8. Vârstă (în ani): ……………………………………………………….
7. Date de contact
7.1. Adresa de domiciliu:
……………………………………………………………………………….………………………….………
……………...
7.2. Adresa de e-mail (indicaţi adresa de e-mail pe care o folosiţi frecvent):
…………………………………..……………….
7.3. Telefon: …………………………………………………
C. Statut profesional actual
8. În prezent, statutul dvs. profesional este (încercuiți cifra corespunzătoare):
Angajat

1

Liber profesionist/antreprenor
2
Persoană inactivă pe piaţa forţei de muncă
3
Şomer
4
9. Poziţia pe care sunteţi angajat în prezent (scrieţi denumirea postului de muncă):
….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
10. Poziţia ocupată în prezent este în concordanţă cu specializarea obținută prin studiile absolvit?
corespunzătoare specializării/ domeniului absolvit

1

conex specializării/ domeniului absolvit

2

în afara specializării/ domeniului absolvit
11. Contractul meu de muncă este (încercuiți cifra corespunzătoare):

3

pe perioadă determinată

1

Pe perioadă nedeterminată

2
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12. Locul meu de muncă este în cadrul (încercuiți cifra corespunzătoare):
Unei companii cu capital privat

1

Unei instituţii publice

2

Unei fundaţii/ asociaţii/ ONG
În alt tip de organizaţie (specificaţi care)
…………………………………………......
13. Compania angajatoare (sau, după caz, numele angajatorului):
…………………………………………..………………………..
14. Domeniul de activitate al companiei angajatoare:
………………………………………………………………………………………..
15. Numărul de luni de când sunteţi angajat în această pozitie:
…………………………………………………………………………
16. Primul meu loc de muncă a fost (încercuiți cifra corespuntătoare):

3
4

În timpul studiilor de licenţă

1

La mai puţin de 6 luni după finalizarea studiilor de licenţă/master

2

Între 6 luni şi 1 an după finalizarea studiilor de licenţă/master

3

La mai mult de 1 an după după finalizarea studiilor de licenţă/master

4

Nu am avut până în prezent un loc de muncă

5

D. Situaţia şcolară actuală
17. În prezent, sunteţi înscris la un program de studii?
O Da
O Nu
18. Menţionaţi universitatea la care sunteţi înscris în prezent:
…………………………………………………………………………
19. Menţionaţi facultatea la care sunteţi înscris în
prezent:……………………………………………..………………………………..
20. Programul de studii pe care îl urmaţi în prezent este (încercuiți cifra corespunzătoare):
un program de studii, ciclul licenţă, diferit de prima specializare
un program de studii în continuarea studiilor de licenţă (prin ciclul de master
sau doctorat).
un curs postuniversitar
un program de formare în afara universităţii
nu urmez niciun program de studii

1
2
3
4
5

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi sunt de acord să fie înscrise în baza de date a UCB, cu
condiţii asigurării confidenţialităţii acestora.
Semnătura absolventului……………..……………

Data completării ………………………………
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Anexa 2
Centralizatorul datelor cu privire la traseul profesional al absolvenţilor Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
Facultate

01

Ciclul
de
studii

02

Progra
mul de
studii

03

Forma
de
învăţăm
ânt

An
absol
vire

04

05

Nume şi
prenume

Ge
n

Varsta

Date de contact

Adresa de
domiciliu

06

07

08

08.1

Email

08.2

Statut
profesio
nal

Poziţia

Telefon

08.3

09

10

Întocmit,

8

Coresponden
ţa cu
domeniul
absolvit

Tip
CM

11

12

Tip
instituţie

13

Compania angajatoare

Denumi
re
compan
ia
angajat
oare

Domeniu
de
activitate

14

15

Nr luni
angajar
e

Urmează
program
studii

Unive
rsitat
ea

Fac
ult
ate
a

Pro
gra
m
de
stu
dii
pre
zen
t

16

17

18

19

20
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Anexa 3
Statistică privind traseul profesional al absolvenţilor UCB
Anul absolvirii …………

Departamentul
………………………………
Programul de studii Programul de studii
……..
……..

Programul de studii
……..

Programul de studii
……..

Nr

nr

nr

Total absolvenţi
%

nr

%

%

%

Absolvenţi care au completat Anexa 1
Statut profesional
absolvenţi

Absolvenţi care
ocupă poziţii

Locul de muncă este
în cadrul

Angajat
Liber profesionist/antreprenor
Şomer
Persoană inactivă pe piaţa forţei de muncă
corespunzătoare specializării/ domeniului absolvit
conex specializării/ domeniului absolvit
în afara specializării/ domeniului absolvit
Unei companii cu capital privat
Unei instituţii publice
Unei fundaţii/ asociaţii/ ONG

14
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Departamentul
………………………………
Programul de studii Programul de studii
……..
……..

Programul de studii
……..

Programul de studii
……..

Nr

nr

nr

Total absolvenţi
Absolvenţi care au completat Anexa 1
Absolvenţi înscrişi
la un alt program de
studiu
Absolvenţi care
urmează un program
de studii din oferta
educaţională a UCB

În alt tip de organizaţie
UCB
Altă universitate din Romania sau străinătate
în continuarea studiilor de licenţă
un program de studii, ciclul licenţă, diferit de prima
specializare
un curs postuniversitar

Întocmit,

10

%

nr

%

%

%

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PROCEDURA DE LUCRU

UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRĂNCUŞI’’
din TÂRGU-JIU
B-dul Republicii Nr.1, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794;
http://www.utgjiu.ro

MONITORIZAREA
TRASEULUI
PROFESIONAL AL
ABSOLVENȚILOR UCB

COD: PL 113
EDIŢIE: 1
REVIZIE: 0
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Anexa 4
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________,
domiciliat/ă în localitatea __________________________, județul ___________________,
strada _________________________, nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, Ap. ____, posesor al
CI/BI, seria______, numărul______________, eliberat de ____________________________,
la data de __________________, CNP_______________________________, îmi exprim
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii
obiectivelor universității și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor
fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă
asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.
Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu
prevederile:
• Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004;
• Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai
2018);
• Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul
activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.
Semnătura

Data:
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