
UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

 

FIŞA   ABSOLVENTULUI 
1.Numele şi prenumele________________________________________________________ 

2. Data naşterii_________________ Localitatea_______________ Judeţul_______________ 

3. Nivelul de studii absolvit in cadrul Universităţii din Petroşani: 

 licenţă   Master   Doctorat  Alte cursuri. 

Specificați__________________________________________________________________ 

4. Facultatea absolvită:_________________________________________________________ 

5. Programul de studii absolvit:__________________________________________________ 

6. Anul susţinerii  examenul de licență / absolvire / dizertație _________ sesiunea _________ 

7. Adresa actuală, numărul  de telefon, adresa e-mail ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. În prezent sunteţi: 

 angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată  

 angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată  

 angajat fără contract de muncă  

 liber profesionist  

 am propria afacere  

  șomer cu drepturile aferente din anul ____________  

 nu am loc de muncă, dar sunt în căutarea unuia  

  nu am loc de muncă şi nu intenţionez să mă angajez în următoarele 6 luni  

 altă formă de angajare; specificaţi ____________________________________________ 

9. Actualul loc de muncă ____________________________________________________ 

10.Funcţia actuală____________________________________________________________ 

11. Organizaţia pentru care lucraţi este:  

 Organizaţie publică                             ONG sau organizaţie religioasă 

 Organizaţie privată                             Firmă proprie 

 Organizaţie cu capital mixt                 Nu lucrez 

12. Doriţi sa vă inscrieţi in Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Petroşani ALUMNI? 

                                     da                                                 nu 

 

 

DATA,        SEMNĂTURA, 

 

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE 



CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACȚIEI ABSOLVENȚILOR 

 

 

Programul de studii universitare absolvit 

 

1. Ce discipline considerați că au fost studiate suficient pe parcursul studiilor universitare 

din cadrul programului de studii absolvit: 

 Discipline de specialitate  Modul pedagogic 

 Discipline fundamentale  Limbi străine 

 Practică  NS
1
 

 Informatică  NR
2
 

2. Avand în vedere experiența dvs., după absolvirea studiilor, vă rugăm să menționați ce 

cursuri/discipline nestudiate în timpul facultății  considerați că ar fi util să fie studiate: 

      NS 

      NR 

       

 

Statutul pe piaţa muncii 

3. În ce măsură locul de muncă pe care îl ocupați în prezent corespunde studiilor 

absolvite ? 

Deloc     Foarte mult 

1 2 3 4 5 6 

 

4. În ce măsură consideraţi că piaţa muncii are nevoie de specialişti în domeniul 

pregătirii dvs ? 

Deloc     Foarte mult 

1 2 3 4 5 6 

 

Perfecţionare  

 

1. Dacă ați continua pregătirea dvs pentru ce tipuri de programe de studii din 

universitatea noastră ați opta ? 

 Studii de licență  Modul pedagogic 

 Studii de masterat  Cursuri postuniversitare 

 Studii doctorale  NS 

 

 

                                                 
1
 Nu știu 

2
 Nu răspund 


